
EXPORTAÇÕES



Aluminios del Uruguay tem sido um símbolo do alumínio no país desde 1957. O investimento 
contínuo em tecnologia e treinamento de pessoal permitiu nosso crescimento dentro e fora do 
país, o que nos consolidou como o principal exportador de perfis de alumínio e embalagens 
flexíveis. Mais da metade da nossa produção é exportada para o Mercosul.

Há mais de 60 anos, somos líder de mercado, acompanhando e satisfazendo as
necessidades dos nossos clientes através do constante desenvolvimento de produtos e suporte 
técnico de primeiro nível.

Instalada na cidade de Montevidéu, ocupa uma área construída de 20.000 metros quadrados, 
destinada à fábrica, laboratórios, administração, vendas e showroom. Nossa produção anual 
atinge as 5.000 toneladas.

HISTÓRIA



Uma empresa de sucesso reconhecida no Uruguai pela alta qualidade de seu 
pessoal e de seus produtos.

Guiados pelos princípios da Qualidade Total, estamos empenhados em ser uma 
empresa inovadora e competitiva internacionalmente que antecipa e satisfaz os 
requisitos dos nossos clientes, integrando os interesses dos acionistas, dos 
colaboradores e da comunidade.

VISÃO E MISSÃO
VISÃO

MISSÃO



ÁREAS DE NEGÓCIOS

 

EMBALAGENS FLEXÍVEIS PERFIS DE ALUMÍNIO
Dedicada à laminação e impressão de folha de 
alumínio e filmes plásticos para a fabricação de 
embalagens flexíveis.

Dedicada à fabricação de perfis para os 
segmentos construção civil e usos industriais.



PROCESSO PRODUTIVO
Perfis de linhas próprias e desenhos específicos dos clientes.

Diâmetro até 150 mm.

Sistema de extrusão automatizado.

Correção e manutenção própria de matrizes

Laboratório de testes mecânicos.

Extrusão, anodização, pintura e embalagem, tudo integrado em uma planta no Uruguai.

Nova prensa de extrusão.
 

ACABAMENTO SUPERFICIAL
Processo de anodização eletroquímica de acordo 

com a norma UNIT 1076.

Anodizado mate transparente ou colorido, 

espessuras de revestimento anódico A13, A18 e 

A23 de acordo com a norma UNIT 1076.

Revestimento com tinta em pó curada no forno.

CONTROLE DIMENSIONAL E PROPRIEDADES MECÂNICAS GARANTIDAS

ÁREA DE NEGÓCIOS



PRODUTOS
A NOSSA PRODUÇÃO DE PERFIS EXTRUDADOS 
ESTÁ DIVIDIDA EM DUAS LINHAS 
PRINCIPAIS DE PRODUTOS.

CONSTRUÇÃO CIVIL

PERFIS INDUSTRIAIS



 

argentina
Château Puerto Madero

Buenos Aires

Bolívia
Torres del Poeta

La Paz

Uruguai
Antel Arena

 Montevidéu

Panamá
Clayton Park II

Cidade do Panamá

FRAME DC130

TEMOS DESENHADO E FABRICADO VÁRIOS SISTEMAS:

PRODUTOS

CONSTRUÇÃO CIVIL



Pneus de bicicleta

Transporte

Autopeças

Estruturais

Escadas

Dissipadores de calor

Mesas para estufas

Cadeiras de praia

 

PRODUTOS

PERFIS INDUSTRIAIS



EXPORTAÇÕES

Aluminios del Uruguay atende o mercado de exportação desde 1957, alcançando países 
como: Brasil, Argentina, Paraguai, Peru, Bolívia, Panamá, México e os Estados Unidos.



LIGAS
Oferecemos uma vasta gama de ligas, incluindo: 1050, 6005A, 6060, 6063 e 6082, em diferentes temperas. 
Todas feitas de alumínio primário fornecido por fornecedores do mais alto nível internacional.

EXTRUSÃO
Perfis standard e desenhos de clientes para cumprir com seus requisitos de tolerância e qualidade até 
150 mm de diâmetro. Sistemas de esfriamento com água e com túnel de spray e ar forçado.

EXPORTAÇÕES

DESENVOLVIMENTO
Nosso Departamento Técnico desenha e desenvolve sistemas de aberturas exclusivos para cada 
segmento de mercado, com o objetivo de alcançar a melhor relação custo/benefício para nossos 
clientes.



APLICAÇÕES
Com uma vasta experiência no setor da construção, transporte e autopeças, servimos à indústria em 
geral. Desenhamos os nossos próprios perfis e sistemas para estruturas, escadas e eletrodomésticos 
até perfis para uso decorativo. O que sua indústria precisa com uma grande variedade de designs, ligas 
e temperas.

CERTIFICAÇÕES
Temos as mais exigentes certificações de qualidade, seguindo os padrões de cada país exportador, 
tendo como referência os padrões internacionais em cada um de seus processos. Os nossos sistemas 
de abertura são certificados pelas normas europeias de estanquicidade, permeabilidade ao ar e 
resistência mecânica. Somos também certificados pela TÜV Rheinland para as normas IRAM 681-14, 
687-08 E 729-11, como requerido pela Resolução 158/2018 da Secretaria de Comércio da República 
Argentina. 

EXPORTAÇÕES

ACABAMENTO
Anodizado com tecnologia de última geração e certificada de acordo com a norma UNIT 1076 garantindo a
qualidade. Anodizado natural e eletro colorido até 7,20 metros de comprimento. Processo de pintura
eletrostática em pó, base poliéster.



Ramón Márquez 3222  /  Fone: (+598) 2200 1435  /  CP 11700
  ventas@aluminios.com / mpunales@aluminios.com  /  www.aluminios.com

Montevidéu - Uruguai

*

“O IMPORTANTE NÃO SÃO AS COISAS QUE AS PESSOAS 
FAZEM, MAS AS PESSOAS QUE FAZEM AS COISAS”

 Edward Deming


