
Prestação de Serviço - SER 

Para poder oferecer a seus clientes soluções mais abrangentes , a MF FLUES dispõe, além de diversos  tipos 
de equipamentos, uma grande variedade de materiais que podem ser gravados e, eventualmente, 
recortados* na forma que o cliente desejar.

Qual o objetivo  de se marcar a peça? De quanto tempo dispomos? 
Q u e  t i po  d e  m e n s a g e m  o  c l i e n te  qu e r   t ra n s m i t i r ?  
Qual ou quais melhores processos a serem aplicados na peça?

Na MF FLUES , os trabalhos que envolvem as prestações de serviço 
começam bem antes de chegarem  as peças  a serem marcadas. 
Do primeiro contato à entrega do material gravado, a equipe atua 
sempre  voltada para as necessidades de seus clientes.
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Em nosso espaço, criado especialmente para as prestações de serviço, os clientes podem observar os testes 
ou  até mesmo o início da produção - quando julgarem necessário. Agilidade, atenção, capricho e criatividade 
completam nossas competências na busca pela excelência que cada cliente merece.

Solicite uma amostra e veja do que somos capazes!

* Informe -se sobre os materiais que podem ser cortados.
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A MF FLUES apresenta  soluções para gravação em diversos processos . Para poder  oferecer a seus clientes
soluções mais  abrangentes,  dispomos da Prestação de Serviços que pertence à  linha 
.
Nosso objetivo é atender clientes que necessitam de gravação em seus produtos, mas onde não se justifica 
o investimento na compra de equipamento.

Micropuncionamento

Processo de Gravação muito utilizado 
em peças metálicas industriais, 
especialmente para rastreabilidade, 
tais como: datamatrix, n° de série, 
codificações.

Laser Yag

Processo de Gravação utilizado em 
materiais tais como : aço, alumínio, 
latão, cobre, metal duro, pode ainda, 
gravar alguns plásticos, borracha, 
cerâmica, etc. Área máxima  de 
 

Laser Co2

Processo de Gravação utilizado em 
materiais como madeira ( MDF até 9mm),
plástico, couro, papel, acrílico (1, 2, 3 até
10 mm), vidro, cerâmica, etc. Área 
máxima  de gravação (700X400mm).

Faça-nos uma visita, traga suas peças, independente da quantidade e conheça os resultados!
Visite também nosso site: www.flues.com.br  ou nossa página do facebook : www.facebook.com/mfflues
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SerPrestação de Serviço / Locação

SER ( Serviço e Responsabilidade).

Locação de Equipamentpos 
Atenta às necessidades de seus clientes,  a MF FLUES disponibiliza equipamentos para locação por dia, por 
semana ou por mês, com ou sem operador. Sempre que necessário, realizamos a instalação e auxiliamos nos 
primeiros procedimentos ou ajustes do equipamento junto ao operador (consulte valores para fora da cidade
de São Paulo).
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