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MATERIAL ELÉTRICO

DISJUNTOR
• ALUMBRA 
• ELETROMAR 
• FAME 
• GE 
• GRUPO LEGRAND /
   LORENZETTI/PIAL 
• SIEMENS 
• SOPRANO 
• STECK 
• TRAMONTINA 
• WEG

EXTENSÃO ELÉTRICA / 
FILTRO DE LINHA
• FAME 
• FC FIOS E CABOS 
• FOXLUX 
• GRUPO LEGRAND/DANEVA 
• ILUMI 
• MEC-TRONIC 
• MEGATRON 
• PERFIL GRUPO PERLEX 
• RADIAL 
• TRAMONTINA

FIO E CABO ELÉTRICO
• COBRECOM 
• CONDUMAX 
• CONDUMIG 
• CORDEIRO 
• CORFIO 
• LAMESA 
• MEGATRON 
• NAMBEI 
• PRYSMIAN 
• SIL

FITA ISOLANTE
• 3M 
• ADERE 
• AMANCO 
• FAME 
• FOXLUX 
• KRONA 
• LORENZETTI 
• TIGRE 
• TRAMONTINA 
• WURTH

LÂMPADA FLUORESCENTE 
(COMPACTA E TUBULAR)
• AVANT 
• BLUMENAU ILUMINAÇAO 
• EMPALUX 
• FOXLUX 
• G LIGHT 
• KIAN 
• OSRAM 
• OUROLUX 
• PHILIPS 
• TASCHIBRA

LÂMPADA DE LED
• AVANT 
• BLUMENAU ILUMINAÇAO 
• ELGIN 
• FOXLUX 
• G LIGHT 
• GALAXY 
• KIAN 
• OUROLUX 
• PHILIPS 
• TASCHIBRA

LUMINÁRIA
• AVANT 
• BLUMENAL ILUMINAÇÃO 
• EMPALUX 
• FOXLUX 
• G LIGHT 
• ILUMI 
• KIA 
• KIAN 
• OUROLUX 
• TASCHIBRA

PINO ADAPTADOR DE TOMADA
• FAME 
• GRUPO LEGRAND
   DANEVA/LORENZETTI 
• ILUMI 
• MARGIRIUS 
• MEC-TRONIC 
• PERLEX GRUPO PERLEX 
• PEZZI 
• RADIAL 
• ROMAZI 
• TRAMONTINA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
• AMANCO 
• CANAL 
• FAME 
• GRUPO LEGRAND/DANEVA/
   LORENZETTI/CEMAR 
• ILUMI 
• KRONA 
• STECK 
• TAF 
• TIGRE 
• TRAMONTINA

TOMADA, PLUGUE E 
INTERRUPTOR
• FAME 
• GRUPO LEGRAND/DANEVA
   LORENZETTI/CEMAR 
• ILUMI 
• MEC-TRONIC 
• PERLEX-GRUPO PERLEX 
• PEZZI 
• PLUZIE 
• RADIAL 
• ROMAZI 
• TRAMONTINA

São 10 categorias, a mais complete da pesquisa: Disjuntor; Extensão Elétrica/Filtro de 
Linha; Fio e Cabo Elétrico; Fita Isolante; Lâmpada Fluorescente (compacta e tubular); 
Lâmpada de LED; Luminária; Pino Adaptador de Tomada; Quadro de Distribuição; 
Tomada Plugue e Interruptor.



MATERIAL ELÉTRICO
FIO E CABO ELÉTRICO

CONDUMAX

MERCADOS DE ALTA EXIGÊNCIA TÉCNICA

O Grupo Condumax Incesa é reconhecido como um dos 
mais sérios e respeitados grupos empresariais do segmento 
de energia no Brasil.

Participamos, em parceria com nossos clientes, do desen-
volvimento de soluções inteligentes para o mercado de distri-
buição e controle de energia elétrica. 

Nossos produtos são homologados nas principais conces-
sionárias de energia elétrica do país, onde o grupo Condumax 
Incesa é o mais premiado como “Melhor Fornecedor” na ca-
tegoria “Materiais” nestes últimos anos.

Mercados potenciais de atuação
• Concessionárias/Distribuidoras de Energia Elétrica
• Empreiteiras de serviços elétricos em redes de distribuição
• Indústria Automotiva (Montadoras e Sistemistas)
• Energias Renováveis (Solar e Eólico)

• Implantação de sistemas de irrigação (agronegócio)
• Construtoras e obras públicas
• Indústrias de bens duráveis e de consumo
• Revendas de Materiais Elétricos

PRODUTOS CONDUMAX
• Fios e Cabos de cobre e alumínio, seções de 0,35 a 400 mm², 
singelos e múltiplos com diferentes tensões, isolações e co-
berturas

PRODUTOS INCESA
• Conectores, espaçadores, caixa de distribuição, terminais, 
chave fusível e outros componentes elétricos

Solicite o catálogo técnico através do Canal Direto de Aten-
dimento a Revendas:

Incesa 0800 770 3228, Condumax 0800 701 3701.

https://www.condumax.com.br/


MATERIAL ELÉTRICO
FIO E CABO ELÉTRICO

LAMESA

Desde a nossa inauguração temos o objetivo de oferecer 
ao mercado produtos de qualidade e entregas ágeis 

Há mais de 40 anos, os idos anos de 1.971 foram marcados em 
São João da Boa Vista, estado de São Paulo, pelo nascimento da 
Lamesa, uma empresa de capital integralmente nacional, volta-
da para o mercado de laminação de metais não ferrosos.  

Em 1.975, a Lamesa passa a oferecer a seus clientes fios e 
cabos de cobre isolados e nus voltados para a construção ci-
vil e fios de cobre nus voltados para latoaria. Com toda nossa 
competência, nossa empresa foi uma das primeiras no Brasil, 
em seu segmento, a conseguir a certificação ISO 9001 

Investimentos e um novo processo automatizado 
Rapidamente a Lamesa transformou sua laminação de me-

tais em um processo totalmente automatizado com grandes 
investimentos tecnológicos, passando a produzir rolos ver-
galhão contínuos de cobre de 4 toneladas, cabos telefônicos 

CTP/APL e CCI/APL e fios e cabos de alumínio NUS e MUL-
TIPLEXADOS, ampliando sua gama de produtos ofertados. 

Parque industrial em harmonia com todo o processo 
Em uma área total de 40 mil m², a Lamesa possui um par-

que industrial projetado em absoluta harmonia com suas mo-
dernas máquinas e equipamentos, proporcionando um alto 
grau de produtividade com baixos índices de geração de suca-
ta, nos possibilitando a grata satisfação de 100% de eficiência 
em nossos processos. 

A Lamesa conta também com um laboratório altamente so-
fisticado, equipado com os mais avançados aparelhos e instru-
mentos, tanto para averiguação das matérias-primas quanto 
dos produtos acabados, que além dos controles em cada fase 
do processo, passam 100% por nosso controle e garantia da 
qualidade, antes da saída para nosso cliente, visando garan-
tir nosso trinômio: PREÇO JUSTO, LOGÍSTICA RÁPIDA E 
QUALIDADE INDISCUTÍVEL. 

https://www.lamesa.com.br/


MATERIAL ELÉTRICO
PINO ADAPTADOR DE TOMADA

MARGIRIUS

Fundada em 1949, a MarGirius é um dos maiores fabri-

cantes brasileiros de controles eletroeletrônicos, com mais 

de 19.000 modelos de produtos, destinados às mais variadas 

aplicações. Você pode não saber, mas praticamente em toda 

a residência, comércio ou indústria, existe um produto Mar-

Girius no controle da energia elétrica sendo utilizado no dia 

a dia, seja no comando da iluminação de uma residência, na 

proteção de equipamentos ou mesmo no acionamento de 

aparelhos eletrodomésticos, aparelhos odontológicos e mé-

dicos, máquinas industriais, automóveis, equipamentos ele-

trônicos, ferramentas elétricas entre muitos outros.

Ao longo de sua trajetória, a MarGirius já disponibilizou 

ao mercado mais de 1.700.000.000 produtos destinados ao 

controle da energia elétrica, construindo uma história de 

contínuo desenvolvimento e evolução. Situada na cidade de 

Porto Ferreira, no interior do Estado de São Paulo, seu par-
que fabril possui 45.000 metros quadrados de área constru-
ída, onde cerca de 1600 colaboradores trabalham para abas-
tecer 20000 clientes em todo o Brasil e América Latina, com 
uma média de 7 milhões de produtos ao mês. 

Independentemente do cenário adverso que vivemos, 
acreditamos que a melhor forma de prever o futuro é criá-
-lo. Assim seguimos nosso caminho, buscando novas tecno-
logias, evoluindo nas formas de comunicação e assimilando 
novas culturas, a fim de vencer constantemente as barreiras. 
Para a MarGirius, o crescimento não é apenas uma questão 
de se manter ativo no mercado, mas sim um compromisso 
com o desenvolvimento do país.

MarGirius

Presença constante em sua vida

https://www.margirius.com.br/


MATERIAL ELÉTRICO
TOMADAS, PLUGUES E INTERRUPTORES

PLUZIE

UMA EMPRESA ORGULHOSAMENTE BRASILEIRA!

Somos uma empresa 100% brasileira que produz materiais 

elétricos de alta qualidade, como interruptores, tomadas, pla-

cas de acabamento, plafons, soquetes, pinos, plugues, canale-

tas e muito mais. 

A Pluzie está localizada em Leme a 200Km de São Paulo, às 

margens da Rodovia Anhanguera.

Com investimentos constantes em tecnologia de ponta, 

buscamos continuamente a qualidade de nossos produtos e 

serviços utilizando matéria prima de primeira e mão de obra 

qualificada.

Nosso maior diferencial é produzir nossos próprios moldes 

com alta tecnologia, obtendo resultados perfeitos e precisos. 

No setor de injeção, máquinas modernas e eficientes utilizam 

matéria prima virgem, traduzindo assim a qualidade dos pro-

dutos fabricados por nós.

Entre nossas linhas de produtos destacamos a Linha Ide-

ale e Pluzi Modular, ambas com opções de cores para deixar 

seus ambientes ainda mais personalizados. Para quem busca 

exclusividade, requinte e sofisticação temos também a linha 

Revier de alto padrão. 

Acesse nosso site e confira tudo que temos para lhe oferecer.

Pluzie, todo mundo se pluga nessa marca! 

http://www.pluzie.com.br/



