Fundada em 1980 e pioneira nacional no mercado de engenharia de canaletas a Engeduto agrega anos de especialização
disponibilizando tecnologia de ponta na produção de dutos em Alumínio Extrudado para a distribuição de cabos de circuitos
elétricos e de rede (dados e voz). A qualidade reconhecida e as certificações ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 e ASTME
8M-04 (Standard Test of Tension Testing of Metallic Materials) fazem, hoje, da Engeduto Engenharia & Indústria Ltda. a
referência no mercado de canaletas, comprovada e atestada por empresas nacionais e multinacionais.
Para atender às exigências da arquitetura e do projeto, possuímos um completo processo de fabricação e atendimento:
A matéria prima utilizada na fabricação dos nossos produtos, o Alumínio, garante a não interferência eletromagnética
(blindagem) entre as seções, além de permitir design com acabamento milimétrico diferenciado;
As canaletas, eletrocalhas passam por um processo de anodização ou pintura eletrostática em infinitas cores permitindo
uma perfeita harmonização com o ambiente;
Equipe de engenheiros especializada em infraestrutura elétrica e de rede à disposição para dúvidas técnicas;
Contínuo aprimoramento de produtos e processos;
Desenhos em dwg e pdf de todas as linhas de produtos disponíveis para download.

Proporcionar aos nossos clientes soluções de infraestrutura inteligentes que prezam pela flexibilidade, durabilidade e
estética agregando comodidade e segurança ao ambiente.

Ampliar a liderança da marca Engeduto no mercado de engenharia de canaletas de alumínio para todo o território nacional.

É fundamental reconhecer e valorizar a equipe. Quando o colaborador é reconhecido pelo seu trabalho, sua motivação
contribui para a melhoria na sua produtividade.

Ter visão estratégica de mercado. Aprimorar. Idealizar, criar e implementar soluções inteligentes, simples e competitivas.

Ser ético não é apenas estar de acordo com as normas vigentes. É ter consciência das nossas ações e gerar resultados
que contribuam sempre para o bem comum.

Valorizamos o relacionamento com nossos colaboradores, fornecedores e, principalmente, nossos clientes.
Acreditamos que a Lealdade é sempre o melhor produto.

Prezamos por um ambiente de trabalho harmônico. A União existe quando sabemos ouvir e ser ouvidos.

Reconhecemos que criatividade e inovação constantes são primordiais para atender as necessidades dos nossos clientes.

