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Who We Are

Fundada em 1975, a enaplic 
é hoje a maior fabricante de 
equipamentos para a indústria 
cerâmica do Brasil. 

especializada no 
fornecimento de fábricas completas, 
foi pioneira na fabricação de fornos 
e secadores a rolos na América 
Latina. 

Com expertise de mais de 
35 anos, a enaplic detém o “know-
how” de fabricação de pisos e 
revestimentos cerâmicos, tanto pela 
preparação de massa por via seca, 
como por via úmida.

Alinhada às tendências 
mundiais de controle de emissão 
de gases poluentes, redução de 
consumo energético, busca de 
maior rendimento e eficiência dos 
equipamentos, a empresa está em 
constante evolução tecnológica, 
apoiada por sua equipe de 
engenheiros e seus colaboradores 
internacionais.

Soluções completas, 
integradas e personalizadas, 
equipamentos fabricados com um 
controle rígido de qualidade, cada 
vez mais eficientes, econômicos e 
menos poluidores, e uma assistência 
focada nas necessidades específicas 
de cada cliente. essas são as 
propostas da enaplic para continuar 
seu crescimento e atender com 
qualidade um mercado cada vez 
mais exigente.

Founded in 1975, Enaplic 
is today the biggest equipment 
manufacturer for the Brazilian 
ceramics industry. Specialized in 
installation of complete factories, it 
was a pioneer in the manufacture 
of ceramic kilns and dryers in Latin 
America.

With over 35 years expertise, 
Enaplic has the know-how for floor 
and ceramic coating manufacture 
by both spray-dry and dry-milling 
methods of mass preparation. 

In the context of today’s 
worldwide tendency of controlling 
the emissions of pollutant gases, 
reducing energy consumption, 
increasing the efficiency of 
equipments and machines, 
the company is in a constant 
technological evolution state, 
supported by its staff of engineers 
and international collaborators.

Complete, integrated and 
personalized solutions, equipments 
manufactured with a rigid quality 
control system, that therefore 
improve efficiency, economy and 
that pollute less, and technical 
assistance focused on the specific 
needs of each costumer. These are 
Enaplic’s standards for continued 
growth and cater with quality an 
ever more demanding market.

Quem somos
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A enaplic está presente nos principais polos 
cerâmicos do Brasil e da América Latina, com mão de 
obra capacitada para atender clientes brasileiros e 
estrangeiros com a mesma rapidez e exclusividade.

São mais de 150 fornos instalados em países 
como Peru, Argentina, Venezuela e Bolívia. os clientes 
estrangeiros possuem equipamentos enaplic, tanto 
para a preparação de matéria-prima por via seca, 
como por via úmida. 

Enaplic is present at the 
major ceramics production clusters 
in Brazil and Latin America, with 
a qualified workforce capable 
of tending to both Brazilian and 
foreign customers with the same 
speed and exclusiveness.

There are more than 150 
kilns installed in countries like Peru, 
Argentina, Venezuela and Bolivia. 
Foreign costumers have Enaplic 
equipments for both spray-dry and 
dry-milling preparations of raw 
materials.

PreSent in LAtin AmeriCA

Presente na 
américa Latina
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na segunda metade dos anos 80, a enaplic atingiu a liderança em 
seu segmento e consolidou-se como principal fornecedora de tecnologia 
e equipamentos para a fabricação de revestimentos cerâmicos, tanto em 
processos de via úmida como de via seca.

Após quase 40 anos de atuação, a enaplic é referência não só no 
Brasil, mas em toda a América Latina, como fornecedor de soluções 
completas para a indústria cerâmica.

Com um moderno parque fabril instalado em uma área coberta 
de mais de 25 mil m², conta com mais de 200 colaboradores diretos e 
milhares de indiretos. Possui a mão de obra mais especializada do setor, 
formando uma equipe 100% comprometida e integrada a cumprir os 
prazos e atender cada cliente de maneira exclusiva.

o Que fazemos
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In the second half of the 80’s, 
Enaplic assumed the leadership of 
its segment and consolidated as the 
main supplier of technology and 
equipments for the manufacture of 
ceramic tiles, performed by both dry 
and wet procedures.

After almost 40 years in the 
market, Enaplic is the reference for 
supplying complete solutions for the 
ceramics industry not only in Brazil, 
but throughout Latin America.

WhAt We do

With a modern manufacturing plant installed 
in a roofed area with over 25.000 m², Enaplic counts 
with more than 200 direct and thousands of indirect 
collaborators.  Its workforce is the elite specialist of the 
sector, forming a team that is 100% committed and 
integrated to the fulfillment of deadlines and attending 
each customer with exclusiveness.
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A enaplic possui ampla gama de equipamentos 
e sistemas voltados à indústria cerâmica. Além disso, 
oferece assistência técnica a seus clientes com a 
comercialização de peças para a manutenção de 
todos os equipamentos que fabrica.

PrEPArAção dE MASSA A SECo E ÚMIdo

• moinho a tambor descontínuo
• “Spray-dry” 
• Sistema de Peneiramento e Silagem
• esteiras de transporte e Pesadoras
• elevadores de Canecas
• Umidificadores Verticais e horizontais, Contínuos 

e descontínuos
• moinhos Primários, Secundários e micronizadores

PrEnSAgEM
• Prensas hidráulicas Automáticas de diversos 

tamanhos e potências
• Sistema Automático para Alimentação de Prensas

SECAdorES Mono CAnAIS E PLurI CAnAIS

LInhAS dE ESMALTAção CoMPLETAS

ESToCAgEM VErTICAL dE MATErIAL nA 
EnTrAdA do Forno

ProDutos e soLuÇÕes
FornoS
• Fornos a rolos e túneis para Pisos 

e Azulejos
• Fornos para Sanitários
• Fornos para Pastilhas de mosaicos
• Fornos Fusórios para Fritas
• Forno elétrico Contínuo de esteira
• estufa Contínua de Sinterização 

para discos Abrasivos
• Fornos Contínuos para a 

Fabricação de rebolos e Similares
• estufas Contínuas e intermitentes 

para diversas aplicações

FILTroS
• Filtros de mangas
• Filtros de Processos
• Filtros de despoeiramento
• Filtros de tratamento de 

efluentes Gasosos

EngEnhArIA E LABorATórIo dE 
dESEnVoLVIMEnToS E PESquISAS 
(r&d)
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Enaplic has a vast array of equipments and 
systems directed to the ceramics industry. Besides that, 
it offers technical assistance to its customers with the 
commercialization of maintenance parts for all the 
equipments it manufactures.

AToMIzEd And dry MILLEd rAW MATErIAL 
PrEPArATIon
• discontinuous drum Mill
• “Spray-dry” 
• Storaging and Screening System
• Batching and Transport Belts
• Bucket Elevators
• Vertical/horizontal, continuous and discontinuous 

humidifiers.
• Primary, Secondary and Micronizer Mills

PrESSIng
• Automatic hydraulic presses with different sizes and 

pressing power.

• Automatic press feeder system.

SIngLE And MuLTI LAyErS dryErS

CoMPLETE gLAzIng LInES

PrE-kILn VErTICAL STorAgE SySTEM

ProdUCtS And SoLUtionS
kILnS
• Tunnel and roller kiln for floor and 

wall tiles
• Sanitary kilns
• Mosaic kilns
• Frit fusory kiln
• Continuous electric belt kiln 
• Sinterization continuous oven for 

abrasive wheels
• Continuous kilns for grindstone 

fabrication and similar
• Continuous and intermittent ovens  

for several applications 

FILTErS
• Sleeve filters 
• Process Filters 
• dedusting filter 
• gaseous effluents treatment filter

EngInnErIng, rESEArCh And 
dEVELoPMEnT LABorATory
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serviÇo De atenDimento 
ao cLiente

A enaplic consolidou, ao longo dos últimos anos, 
uma estrutura corporativa dinâmica e eficiente 
para estar sempre à disposição do cliente no que 
diz respeito à prestação de serviços, tanto na 
fase inicial da venda, como no pós-venda.
nossa meta é a de oferecer a máxima 
colaboração, o melhor suporte técnico e a 
assistência ao cliente mais eficaz do mercado.
É sob esta ótica que a enaplic investe grandes 
recursos na formação e capacitação de sua mão 
de obra, para que cada projeto esteja à altura de 
responder às expectativas do cliente.
o nosso departamento técnico e de assistência 
ao cliente é constituído de pessoal altamente 
qualificado. disponibilidade, profissionalismo e 
eficiência são os requisitos de nosso pessoal.
Com um moderno almoxarifado de peças de 
reposição, a enaplic mantém um fornecimento 
constante de suprimentos, que garante o 
funcionamento dos equipamentos de nossa 
marca instalados em toda a América Latina.

Throughout the years, Enaplic has consolidated a 
dynamic and efficient corporative structure so we 
can always be at the customer disposal in respects to 
providing services, both in the initial phase as well as 
the post-sale phase of care.
our goal is to offer maximal collaboration, the best 
technical support and the most efficient costumer 
care of the market.
It is under this scope that Enaplic invests in the 
formation and qualification of its workforce, so that 
each project is up to the customer standards.
Both our technical and costumer care departments 
have highly qualified staff that embodies availability, 
expertise and efficiency.
With a modern stockroom of spare parts, Enaplic 
maintains a constant supply of goods that ensure the 
continuous operations of our equipments installed 
throughout Latin America.

SAC Enaplic - 55 19 3814-4553 
E-mail - enaplic@enaplic.com.br
www.enaplic.com.br

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA REMOTA

remote tecHnicaL assistance service 

Alguns equipamentos enaplic estão 
predispostos com o serviço de assistênia 
remota, que possibilita que nossos técnicos 
possam iniciar um diagnóstico a distância, 
acelerando assim o processo de uma eventual 
intervenção de manutenção.

Some Enaplic equipments provide for a remote 
technical assistance service, permitting off site 
diagnostics by our technicians, therefore optimizing  
an eventual maintenance intervention process.

CUStomer CAre 
SerViCe
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Av. João Pinto, 1146 - Pq. empresa 
CeP 13803-360
mogi mirim / SP - Brasil
Serviço de Assistência ao Cliente: 
55 19 3814-4553
www.enaplic.com.br
enaplic@enaplic.com.br


