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S O L U Ç Õ E S  P A R A  G A S T R O N O M I A

Você está recebendo o catálogo da Tetra Soluções para 
Gastronomia. Reunimos aqui o que fazemos, quem somos, 
aonde atuamos e apresentamos alguns de nossos parceiros e 
fornecedores. Conte conosco na concretização dos seus sonhos!
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SOBRE
NÓS
DA COZINHA
AO AMBIENTE

Desde 1994, a Tetra atua no ramo de ref rigeração, móveis, equipamentos e 
projetos para gastronomia. Com sede em Blumenau, a empresa consolidou-
se em soluções para o mercado gastronômico. Com prof issionais 
qualif icados, a nossa equipe é especializada em satisfazer as necessidades 
do negócio de cada cliente. Deste modo, além de um ótimo produto, você 
oferecerá um agradável ambiente aos seus clientes e estrutura adequada 
a sua equipe.

A Tetra começou com um sonho e 
hoje faz parte da história de diversos 
estabelecimentos. Me orgulho da trajetória 
da empresa, dos profissionais que fizeram 
e fazem parte dela e de nossas conquistas, 
nesses mais de 25 anos!”

“
Ericson Joel da Costa, Proprietário. 
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Churrascaria Ataliba - Florianópolis
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O QUE
FAZEMOS

Projetos e Consultoria

Equipamentos de
Refrigeração 

Instalações Comerciais

Cozinhas Profissionais

Mobiliários
Mesas e Cadeiras
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Com mais de 25 anos de experiência, a Tetra Soluções para a Gastronomia adquiriu o know-how que a habilita a trabalhar 

com eficiência em projetos operacionais de restaurantes, cafeterias, padarias, lojas de conveniência, refeitórios etc. Hoje, 

desenvolve layouts que seguem todas as normas regulamentadoras do segmento e considera os fluxos adequados para 

cada tipo de negócio, abrangendo a distribuição de mesas e cadeiras no salão e a composição das áreas de preparo 

dos alimentos, higienização, cocção, finalização, estocagem e espaço para funcionários. Ademais, fornece a listagem 

completa dos equipamentos e do mobiliário inseridos no projeto, a planta dos pontos elétricos e hidráulicos e o croqui 

dos equipamentos para a sua adequada instalação.

PROJETANDO 
COM EXPERTISE

Atuação no mercado há mais de 25 anos 
Atualização constante sobre as normas regulamentadoras
Investimento contínuo na capacitação de nossos profissionais
Trabalho em parceria com arquitetos e engenheiros 
Projetos com pontos hidráulicos e elétricos
Busca frequente por inovações na área
Setor de projetos próprio 
Acompanhamento das obras
Consultoria assertiva
Soluções completas 

10 MOTIVOS 
PARA NOS 
ESCOLHER

Posto Maçã - São Cristóvão do Sul 0807

Dreams Motor Show – Foz do Iguaçú
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ONDE
ATUAMOS

HOTÉIS

RESTAURANTES

Fazzenda Park Hotel - Gaspar

Dom Rosso Grill - Blumenau
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PADARIAS

CAFETERIAS

Badenpão - Blumenau

O Portuga - Brusque 

HOSPITAIS

SUPERMERCADOS

Hospital Seara do Bem - Lages

HiperBom - Canoas
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LOJAS DE CONVENIÊNCIA

CLUBES E SALÕES DE FESTAS

Posto Modesto - Itapema 

Tabajara Tênis Clube - Blumenau 

REFEITÓRIOS PARA INDÚSTRIAS

PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO

Parque Shopping Maia - Guarulhos

Cia da Meia - Blumenau
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Há 36 anos, os móveis Franco Bachot equipam inúmeros 

estabelecimentos das mais consagradas marcas 

em todo o Brasil e no exterior, incluindo muitas das 

principais franquias e redes dos seguimentos de 

alimentação fora do lar, shopping centers, hotelaria, 

condomínios corporativos e residenciais e também 

instituições religiosas e de ensino. A marca ocupa uma 

posição de grande destaque nos segmentos em que 

atua e aposta em inovação para a criação de novos 

produtos, em alta tecnologia e na qualidade superior 

presente desde a concepção até o acabamento dos 

móveis que fabrica.

Pizza Bis - Balneário CamboriúBierhaus - Blumenau

Artusi - Florianópolis

Recanto Fábio - ItapemaRosa Mexicano - Blumenau 1615



Situada em Blumenau - SC, a R&K Móveis Comerciais é 

uma empresa de fabricação e montagem de móveis 

personalizados e refrigeração comercial. Com produção 

própria e profissionais qualificados, conta com anos 

de experiência em fabricação de móveis sob medida. 

Petit Cherry - Brusque Panela Velha - Brusque

Badenpão - Blumenau

Posto Apolo - CamboriúPadaria Royalle - Blumenau 1817



A Metalúrgica Reis possui uma linha completa de 

artigos para a sua cozinha industrial. São armários, 

coifas, pias, mesas e estantes desenvolvidos sob 

medida com design funcional para facilitar o seu 

dia-a-dia. Melhor aproveitamento de espaço e muito 

mais beleza para transformar a sua cozinha. 

Hemmer - Blumenau 

Hotel Vestena - Indaial

Segredos da Ásia - BlumenauDreams Motor Show - Foz do Iguaçu 2019



A Nacional Frio atende o nicho de supermercadistas 

de médio e grande porte, projetando, produzindo e 

instalando equipamentos de conservação e exposição 

de alimentos, otimizando as particularidades de cada 

cliente.

HiperBom - Canoas
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Situada em Blumenau – SC, a DeltaTemp 

Coldstorage é uma empresa de mão 

de obra especializada em refrigeração 

comercial e industrial (câmaras 

frigoríficas e walk-ins) que oferece 

serviços de projeto, montagem e 

execução.

Posto Modesto - Itapema

Posto Apolo - Camboriú

Pioneira em fabricação de chopeiras no Sul do Brasil, a Chopeiras Eltz foi fundada em 1993 e 

têm sua sede na cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul. Há 27 anos, os seus produtos são 

desenvolvidos por quem consome e sabe a importância de um produto de qualidade, que 

nunca vai te deixar na mão nas comemorações da vida. A empresa trabalha com venda, 

manutenção e instalação de chopeiras e acessórios para a extração de chopp. A sua linha 

de produtos contempla diferentes equipamentos, desde chopeiras mais compactas até 

projetos personalizados, como as Torres Naja e Traves.

Rasen Platz – Gramado 2423



A GLASART tem a solução completa 

para seu buffet, com inovação, 

qualidade, tecnologia e design. 

Oferece 6 linhas de produtos de 

alta qualidade especialmente 

pensados e desenhados para a 

área de distribuição de alimento 

(Manutenção quente e fria, proteção, 

mobiliário, utensílios e Display Service). 

Pietro`s Restaurante - Brusque

A Scheer é referência na produção de 

churrasqueiras e parrillas profissionais. 

Seus equipamentos estão presentes 

em grandes redes de churrascarias e 

steakhouses e em mais de 80 países, 

nos cinco continentes.

Há mais de 40 anos, a indústria de 

Caxias do Sul–RS, leva a cultura do 

churrasco para o mundo, fornecendo 

churrasqueiras, parrillas e acessórios 

para churrasco. A empresa possui filial 

nos Estados Unidos e representações 

estratégicas, em várias partes do 

mundo. Seus produtos são produzidos 

com tecnologia de ponta, para 

oferecer o máximo de desempenho 

aos amantes do bom churrasco.
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A Gail é a indústria líder nacional em 

revestimentos cerâmicos extrudados 

para pisos e paredes em ambientes 

internos e externos, com competência 

técnica e sistemas únicos para obras 

que necessitem de alta resistência 

mecânica, química, térmica e 

beleza. Muito mais que cerâmica, 

busca entender a necessidade do 

cliente para viabilizar praticidade 

e funcionalidade, principalmente 

para cozinhas profissionais, piscinas, 

indústrias químicas, alimentícias e 

de bebidas. Desde 1812, se dedica 

a produzir soluções completas e 

customizadas para cada detalhe 

do seu projeto.

www.rebiplast.com.br

Tel.: (11) 3902-3054A Rebiplast é uma empresa de São 

Paulo especializada em oferecer 

produtos que contribuam para a 

eficiência e maior produtividade no 

ambiente industrial. Portas vai e vem 

em ABS, portas vai e vem em PVC e 

portas flexíveis em PVC.
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Empresa catarinense sediada em Timbó, é a maior loja de 

ombrelones do Brasil, destacando-se no seu comercio e na 

sua fabricação. Sua atuação no mercado atende o consumidor 

final, tanto residencial, quanto condomínios e ambientes 

corporativos.

A Nardi , empresa italiana, há mais de 25 anos produz mobiliário 

de resina para uso externo, adequado tanto para ambientes 

residenciais quanto comerciais, sempre oferecendo o melhor 

design e qualidade!
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No setor hoteleiro, beleza, durabilidade, 

praticidade e personalização 

são elementos fundamentais na 

composição dos ambientes.

Para atender a estes requisitos, a Office 

Prime oferece soluções exclusivas 

como: mobiliário, poltronas, carpetes 

e pisos vinílicos (LVT) modulares, 

divisórias corporativas, piso teto, 

fixas e retráteis. Todos os nossos 

produtos possuem alto padrão de 

qualidade e tecnologia, seguindo as 

tendências do mercado com design 

e sofisticação

A Maristone existe para transformar 

o bruto em arte, com o objetivo de 

ser referência em marmoraria no 

mercado, oferecendo produtos e 

serviços de alta qualidade, agregando 

valor às obras e constribuindo para 

concretizar o sonho de nossos clientes 

e parceiros. 

A busca de referências e inovações 

são constantes para atender ao 

exigente mercado de arquitetura, 

design e construção civil. 
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A Copa&Cia oferece o detalhe único 

da mesa posta, a personalidade 

de um cantinho especial, o toque 

moderno no ambiente clássico, 

a atenção no bem-receber, e a 

praticidade de uma linha de produtos 

que se caracteriza por sua beleza 

e pela qualidade dos materiais 

empregados na sua fabricação.

U T E N S Í L I O S  P A R A  G A S T R O N O M I A

Toda 
linha de 
utensílios

Uma completa linha de utensílios da linha profissional para gastronomia, 

como Pratos, Copos, Panelas, Talheres, Plásticos e muito mais.

A Versus do Brasil, indústria 100% brasileira, 

tem mais de 20 anos de experiência na 

fabricação de prateleiras modulares. Leva 

a seus clientes inovação, praticidade e 

segurança. As prateleiras não utilizam 

parafusos ou ferramentas para sua 

montagem e desmontagem, servindo-se 

de um sistema único de encaixe cônico 

que facilita a regulagem para cada 

situação. Ademais, as prateleiras para 

câmara fria têm um sistema anti-corrosão 

importado + pintura epox anti-microbiana 

(NoBac), para impedir a contaminação 

por bactérias.

3433



A DA COSTA é uma empresa varejista do setor de gastronomia, que 

trabalha com mais de 30 fornecedores de móveis e equipamentos 

específicos para a área, abrangendo uma gama diversa de produtos 

para atender as necessidades de cada cliente.

Confira nas próximas páginas algumas de nossas revendas.

A conexão entre profissionais 

experientes, tecnologia, infraestrutura 

completa e produtos de qualidade 

fazem da Gelopar referência nacional 

no segmento de refrigeração e 

modulados complementares. Em 48 

anos de história, aproximadamente 

2,500 milhões de produtos foram 

produzidos e comercializados pela 

Gelopar. A empresa está localizada 

no município de Araucária, região 

metropolitana de Curitiba, em uma 

unidade industrial de 25.500m² de 

área construída.

Tudo para seu
estabelecimento!

3635
Loja da Olho - Pomerode

EMPRESA REVENDIDA POR



Fundada em 1991, a Prática desenvolve, 

produz, comercializa e exporta 

equipamentos de excelência para o 

setor de alimentação. O propósito da 

empresa é ajudar seus clientes a produzir 

comida de qualidade, sem desperdícios. 

Esse propósito, que é também um 

compromisso, se desdobra em três 

dimensões complementares: Bem-estar, 

Produtividade e Preservação.

A empresa conta com sua matriz em 

Pouso Alegre/ MG, 9 concessionárias pelo 

Brasil, uma unidade no Texas, Estados 

Unidos, e diversos outros representantes 

espalhados pelo mundo.

A Hobart acredita que um ótimo 

alimento reúne as pessoas, e as 

relações que compartilhamos 

alimentam nossa inspiração para 

ser o melhor que pudermos um para o 

outro. A missão da empresa é fornecer 

equipamentos que os profissionais 

dos setores de Food Service e Food 

Retail possam confiar. Para trabalhar 

duro e oferecer qualidade, resultados 

consistentes dia a dia, capacitando-

os a concentrar-se no que mais 

amam - criar bons alimentos para 

boas pessoas!

3837
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A Rational AG é um fabricante 

alemão de fornos combinados, 

equipamentos adequados para cozinhas 

grandes e comerciais. Com mais de 

1.000.000 de unidades no mercado, os 

seus fornos combinados se tornaram 

padrão de excelência nas cozinhas do 

mundo.

Reconhecida como líder na fabricação 

de equipamentos e sistemas para 

cozinhas profissionais na América 

Latina, desde 1972 a trajetória 

da Macom está marcada pela 

inovação, permanente evolução 

técnica, alta qualidade dos produtos 

e relacionamento próximo e 

duradouro com clientes, parceiros e 

colaboradores. Desde 2013, a empresa 

faz parte do Grupo Hoshizaki, o maior 

fabricante para Food Service do 

mundo.

EMPRESA REVENDIDA POREMPRESA REVENDIDA POR
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4241

A Skymsem pesquisa, desenvolve, 

fabrica e comercializa máquinas e 

equipamentos para processamento 

de alimentos. Ao adquirir os produtos 

da SKYMSEN, certamente você estará 

dando um passo importante para o 

sucesso do seu negócio.  A qualidade 

dos produtos SKYMSEN é o resultado de 

pesquisas e investimentos constantes 

realizados pela empresa nas áreas 

de desenvolvimento, processos e 

pessoal.

Como precursor e líder incontestado, a 

Robot-Coupe, fabricante de materiais de 

preparação culinária, propõe uma gama 

variada de aparelhos para atender as mais 

diversas necessidades dos profissionais 

da cozinha.

Indústria de equipamentos gastronômicos 100% nacional, com sede em Venâncio Aires, Rio 

Grande do Sul. Atua na fabricação de fogões à lenha, fogões industriais, fornos e nas áreas de 

panificação, refrigeração e cocção

EMPRESA REVENDIDA POR

EMPRESA REVENDIDA POR

EMPRESA REVENDIDA POR
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A história das empresas do Grupo 

G.Paniz inicia no começo da década 

de 1980, com uma pequena oficina 

em um modesto porão de 36 m2, na 

cidade de Caxias do Sul. Seu fundador, 

Sr. Gilmar Paniz, começou produzindo 

peças para outras empresas do ramo 

metal-mecânico. No ano de 1982, 

decidiu fabricar máquinas elétricas 

para a fabricação de macarrão e 

lançou a primeira máquina completa 

para essa finalidade

Se destaca pela fabricação de 

equipamentos de refrigeração 

comercial e expositores. Equipamentos 

que levam segurança, beleza e 

praticidade para mercados, padarias, 

açougues, restaurantes, bares e 

similares. Além de uma linha especial 

para atender os fabricantes de 

bebidas e alimentos de forma 

personalizada. 

EMPRESA REVENDIDA POREMPRESA REVENDIDA POR
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Empresa que atua na fabricação e comercialização de cubas em aço inox e acessórios para fornos. A 

busca pela excelência e inovação fortaleceram o reconhecimento da marca VACCARIN, constituindo, 

ainda, resultado do trabalho de uma equipe focada em oferecer o melhor produto com o melhor 

atendimento.

EMPRESA REVENDIDA POR

Fundada em julho de 2000, a INNAL tem 

o objetivo de produzir produtos com 

qualidade total visando à satisfação 

de seus parceiros e clientes. A sede 

empresa, que é 100% brasileira, fica 

em Araranguá, Santa Catarina. O 

terreno tem 2.100 m², dos quais 

1800 m², são de área construída. A 

localização é privilegiada, já que fica 

entre duas capitais: Porto Alegre(RS) 

e Florianópolis (SC).

EMPRESA REVENDIDA POR



4447 Spot Coffee - Blumenau47

MÓVEIS
CONCEITUAIS



(47) 3035-6050 | CONTATO@TETRA4.COM.BR

RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 163 - SALA 01

JARDIM BLUMENAU - 89010-330 - BLUMENAU/SC

WWW.TETRA4.COM.BR | @TETRA_REPRESENTACOES

Paz e Bem


