Tubos Oliveira na TUBOTECH 2017

Apresentando seu portfólio completo
caldeiras e trocadores de calor, além
próxima edição da Tubotech | Feira
Conexões e Componentes, de 03 a
em São Paulo.

de tubos estruturais e industriais, condutores,
de peças especiais, a Tubos Oliveira estará na
Internacional de Tubos, Válvulas, Bombas,
05 de outubro de 2017, no São Paulo Expo,

A operação da Tubos Oliveira teve início em maio de 1987, época em que
comercializava tubos e outros derivados do aço. Devido ao seu crescimento, em 2002
incorporou a distribuição de tubos de aço carbono. A empresa conta com o mais
diversificado estoque do Brasil e uma estrutura composta por balança rodoviária,
balanças digitais móveis e equipamentos de última geração na medição e calibração
dentro dos parâmetros exigidos pelo mercado, o que garante a segurança no processo
de estocagem e agilidade na distribuição.
Os tubos de aço produzidos pelos fabricantes mais conceituados do mercado e de
qualidade comprovada em todos os segmentos estarão expostos durante a Tubotech.
Em sua 9ª edição, a feira vai reunir centenas de expositores, com expectativa de
atrair cerca de 15 mil profissionais altamente qualificados dos setores automotivo,
óleo e gás, construção metálica, alimentício, móveis, mineração, tintas e
infraestrutura, entre outros. A Tubotech é promovida pela Cipa Fiera Milano em
parceria com a Tarcom Promoções, com realização da Associação Brasileira da
Indústria de Tubos e Acessórios de Metal (ABITAM). Simultaneamente, acontece
a 3ª edição da wire South America, versão Sul Americana da maior feira de cabos e
fios do mundo, a wire Düsseldorf, que trará as mais recentes tecnologias, produtos e
serviços na fabricação e processamento de fios e cabos.

Mais informações: www.tubotech.com.br
Serviço
9ª Tubotech | Feira Internacional de Tubos, Válvulas, Bombas, Conexões e
Componentes
Data: 03 a 05 de outubro de 2017, das 11h às 19h
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo – SP – Brasil

Transporte gratuito: Rua Nelson Fernandes, 450 – Acesso pelo Terminal Rodoviário
Jabaquara
* Evento gratuito para profissionais do setor
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