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Solução apresentada
A marmita de inox com propriedades térmicas é uma excelente alternativa para quem
trabalha em ambientes em que não há fogão ou forno de micro-ondas. A marmita térmica
mantém a temperatura dos alimentos por muitas horas, deixando as refeições na
temperatura ideal da hora que você sai de casa até o momento da refeição.
Além de ser usada para alimentos quentes, a marmita de inox pode armazenar produtos de
geladeira, iogurtes e sucos (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS – SEBRAE MG, 2013).
A garrafa térmica é um sistema de isolamento térmico por vácuo, aliado às suas paredes
internas espelhadas, tampa e revestimento, é projetada para manter a temperatura do seu
conteúdo, reduzindo os efeitos da transferência de calor por condução, convecção e
irradiação (BUGLIA, 2016). A garrafa térmica de inox virou uma opção mais ecológica, pois
substitui o plástico na sua fabricação.
O canudo é basicamente um tubo (plástico, papel, metal, etc.) usado para sugar líquido,
geralmente uma bebida, de outro recipiente, como um copo. Ele funciona a base da ação
muscular que reduz a pressão interna da boca, o que causa a subida do líquido pelo tubo
pela diferença de pressão. Os canudos inox estão tornando-se uma opção ambientalmente
correta, porque ajuda a reduzir a produção de lixo plástico no meio ambiente, além de ser
reutilizável e de longa duração (LEGNAIOLI, 2019).
Abaixo segue uma lista de fornecedores nacionais de marmita, garrafa térmica e canudo de
bebida, todos feitos de inox.
Fornecedores de marmita de inox:
ATAC- ATACADISTA
R. João Alves de Oliveira, 234 - Triângulo Novo
Ponte Nova - MG
CEP: 35430-029
Tel.: (31) 3819 2054 / (31) 98450 5524
Fornecedores de canudo de inox:
TEKÓGREEN- CANUDOS REUTILIZÁVEIS
[Loja virtual]
E-mail: revendedor@tekogreen.com.br
vendas@tekogreen.com.br
Site: <https://tekogreen.eco.br/>. Acesso em: 09 ago. 2019.
FÁBRICA DE CANUDOS
[Loja virtual]
Tel.: (11) 2917-1610 / (11) 97646-2226
E-mail: contato@fabricadecanudos.com.br
Site: <https://fabricadecanudos.com.br/loja/>. Acesso em: 09 ago. 2019.
BARTENDER STORE
Rua Icém, 47 - Tatuapé
São Paulo - SP
CEP: 03306-020
Tel.: (11) 2372-7123 / (11) 2369-8942 / (11) 99202-2838
E-mail: atendimento@bartenderstore.com.br
SÓ CANUDOS
[Loja virtual]
Tel.: (11) 42492976
E-mail: fale@socanudos.com.br
Site: <https://www.socanudos.com.br/>. Acesso em: 09 ago. 2019.
Fornecedores de garrafa térmica inox:
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TERMOLAR
Rua Tamandaré, 500
Porto Alegre – RS
CEP: 91900-790
Tel.: 0800 9798443
INVICTA
Rua do Rocio, 351, cj. 52 - Vila Olímpia
São Paulo - SP
CEP: 04552-000
Tel.: 0800 2831043
E-mail: saccoleman@coleman.com
METALÚRGICA MOR S/A.
Rodovia BR-471, KM 132 - Distrito Industrial
Santa Cruz do Sul - RS
CEP´: 96835-642
Site: < https://www.mor.com.br>. Acesso em: 09 ago. 2019.
Conclusões e recomendações
A listagem fornecida representa apenas uma amostra de fornecedores de fabricantes de aço
inox de marmitas, garrafas térmicas e canudos de bebida, consultados em páginas ou sítios
da internet. O SBRT não tem qualquer vínculo ou responsabilidade quanto à idoneidade das
empresas citadas. É de responsabilidade de cada cliente a realização do contato direto com
cada empresa/fornecedor, para solicitar as especificações dos materiais/produtos e decidirse por aquela que melhor atenda às suas necessidades (qualidade, preço, variedade,
localização, etc).
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