


Prazer, somos 
a Prolux!

ANOS DE 
EXPERIÊNCIA17

Nossa história começou em 2003, em busca de 
levar as melhores soluções do segmento de 
materiais para instalações prediais.Ao longo 
desses anos, investimos cada vez mais em 
aprimorar prcessos, atendimento e modernização 
das nossas instalações, sempre pensando em levar 
o melhor.

Em 2020, expandimos o nosso mix de soluções através 
da incorporação com a PROMAQ (empresa do 
segmento de Ferramentas e EPI´s). Isso nos possibilitou 
a ofertar novos produtos em um único lugar, com isso, 
aumentamos para mais de 10.000 itens o mix disponível, 
numa estrutura de armazenagem de mais de 6.000m2, 
para oferecer soluções que supram as necessidades de 
vários setores, e para continuar proporcionando a 
excelência no atendimento e a satisfação dos nossos 
clientes.
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MISSÃO
Construir parcerias fortes e duradouras, 

atendendo a necessidade do cliente, e, também, 
contribuindo para a promoção da saúde e 

segurança do trabalhador.

VISÃO

VALORES

Ética, responsabilidade, honestidade e 
melhoria contínua.

Ser referência nos segmentos de materiais: 
para instalações prediais e para segurança 

do trabalhador.



Contamos com diversos
produtos para Instalações

Prediais aqui na Prolux!

Aterramento
Cobre e Gás

Elétrico
Hidro-Sanitários

Iluminação
Incêndio

Acessórios

Materiais para
Instalações

Prediais



Agora você pode encontrar tudo
em ferramentas aqui naProlux!

Ferramentas

Manuais
Elétricas



Agora você pode encontrar tudo em
Equipamentos de Proteção Individual

(EPI's) aqui na Prolux!
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de proteção

individual

Proteção para Altura
Proteção Facial e para Cabeça

Proteção Auditiva
Proteção Respiratória

Proteção para as Mãos
Proteção para os Pés

Proteção contra Chuva
Vestimentas

Proteção contra Calor e Frio



Av. Godofredo Maciel, 711 - Parangaba

(85) 4008-0606

www.proluxnet.com prolux@proluxnet.com

(85) 9.9783-8122
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