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Certificamos que o Sistema de Gestão de:

Industrial Tecno-Fix LTDA
Av. Riachuelo, 85, Vila Conceição, Diadema, 09912-190, Brasil

foi aprovado pelo LRQA de acordo com a (s) seguinte (s) norma (s):

ISO 9001:2015
Números de Aprovação: ISO 9001 – 0011242

Este certificado é válido somente se associado com o anexo do certificado contendo o mesmo número, no qual estão listados os 
locais aplicáveis a esta aprovação

O escopo de aprovação é aplicável a:

Usinagem de Peças Metálicas e Montagem de Subconjuntos para os Seguintes Segmentos: Automotivo, Eletroeletrônico e para a 
Indústria em Geral.
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Localização Atividades

Matriz Industrial Tecnofix Ltda.
Av. Riachuelo, 85, Vila Conceição, Diadema,
09912-190, Brasil

ISO 9001:2015
Usinagem de peças metálicas e montagem de 
subconjuntos para os seguintes segmentos: automotivo, 
eletroeletrônico e para a indústria em geral.

Filial Abratec Fixação Industrial
Rua Eucalipto, 420, Arvoredo, Contagem, 32113-180, MG, 
Brasil

ISO 9001:2015
Fornecimento de soluções e elementos de fixação, 
adesão e usinagem para os seguintes segmentos: 
automotivo, eletroeletrônico e aplicação na indústria em 
geral.

Filial Comercial Tecnofix
Rua GG, 40, Loja A, Alvoredo, Contagem, 32113-265, MG, 
Brasil

ISO 9001:2015
Fornecimento de soluções e elementos de fixação, 
adesão e usinagem para os seguintes segmentos: 
automotivo, eletroeletrônico e aplicação na indústria em 
geral.

Filial BBTEC Barramentos Blindados
Av. Marginal ao Corrego do Serraria, 54, Conceição, Diadema,
09980-390, SP, Brasil

ISO 9001:2015
Desenvolvimento e fabricação de barramentos blindados 
grau de proteção IP 31 e IP 55 e caixas de derivação 
"plug-in", para transmissão de energia elétrica em baixa 
tensão (Bus-Way).

Filial KSB Borrachas
Av. Riachuelo, 85, Fundos Vila Conceição, Diadema, 
09912-190, SP, Brasil

ISO 9001:2015
Vulcanização de borracha e metal, borracha para linha 
automotiva e diversas peças técnicas conforme 
desenhos de clientes.

 

 

 

 


