
Câmaras Frigoríficas



BLUMENAU

Cidade alemã do sul do 
Brasil, onde a tradição e o 
senso de responsabilidade 
são as características de 
destaque.
Aqui está a Ártico 
Indústria de Refrigeração, 
com valores de ética, 
comprometimento e 
inovação.

Blumenau/SC



A ÁRTICO

Responsabilidade social e ambiental 

está em nosso DNA. 

Possuímos acordo com a ONU, 

sendo  a primeira empresa de 

refrigeração do Sul do Brasil a se 

comprometer em eliminar o uso do 

CFC (prejudicial a camada de 

ozônio), um projeto de 

reflorestamento com 204 hectares, 

além de sermos apoiadores e 

patrocinadores do esporte e educação 

em nossa região.

Doutor Pedrinho/SC



Projetos Profissionais

Focados em inovação e tecnologia, nossos 
profissionais desenvolvem projetos especiais 
personalizados, oferecendo a você cliente um 
layout de loja com melhor exposição e 
funcionalidade.

Com pesquisas constantes, 
buscamos sempre o melhor 
design e a melhor qualidade de 
exposição dos produtos. 
Não nos falta inspiração!

Conheça nossos projetos e se 
surpreenda!



Somos um time formado por 

Engenheiros, Designers, Publicitários 

e por pessoas apaixonadas pelo que 

fazem. 

Dispostos a transformar cada 

dificuldade em um novo desafio. 

Conte conosco!

Equipe Ártico



Imperial Padaria – Blumenau/SC



Alta Eficiência Energética

Nossos projetos são desenvolvidos visando o menor consumo de energia!
Otimizando espaços e capacidade frigorífica dos equipamentos, garantindo durabilidade, baixa manutenção e 

maior rentabilidade.



Refrigeração

Câmaras de estocagem desenvolvidas pela 

equipe de engenharia, com projetos 

personalizados. Dimensionados de acordo 

com volume, produto e temperatura 

específica.

Nos dê o desafio que lhe apresentaremos a 

solução. 



Projetos Personalizados



Walkin Cooler

Vitrine com câmara de estocagem.

Muito utilizada em lojas de conveniência, padarias e 

empórios.

Podem compatibilizar resfriamento e congelamento.

Padó – Curitiba/PR



Bier Box

Câmara frigorífica com acesso do cliente. 

Nova experiência de compra, ideal para 

embalagens maiores e produtos especiais. 

Posto Bailer – Blumenau/SC



Câmaras Compactas

Economize energia concentrando o estoque em uma Câmara Frigorífica. E não 
precisamos de muito espaço!



Projetos 
Especiais

Para nossa equipe, seu 

sonho não tem 

dimensão!

Bavihaus – Blumenau/SC



Congeladores Rápidos

Agilidade é rentabilidade. 
Congeladores rápidos com dimensões padrões 

e tamanhos maiores desenvolvidos com 
projeto profissional personalizado.



Diferenciais Ártico 

Equipe de Engenharia 

Croqui elétrico

Croqui hidráulico

Garantia de fábrica

Instalação e Assistência 

Técnica em território nacional

Projetos Personalizados



Principais Clientes



Localização 

Rua Engenheiro Udo Deeke, 1882 

Salto do Norte

89065-100

Blumenau - SC



www.artico.com.br
47 3334-8200

artico.refrigeracao


