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APRESENTAÇÃO

Com sede em Minas Gerais, a ISOESPUMA é uma empresa brasileira com vasta
experiência no ramo de espumas para indústrias. Desde 2003, atendemos aos mais
diversos segmentos, como o agrícola, automotivo, aviação, embalagens, esportivo /
academias, eletroeletrônico, e náutico.

Ao longo desses anos, temos buscado, incansavelmente, a excelência em soluções em
espuma. Atuamos com flexibilidade, adequando-nos para melhor atender nossos clientes
desde a produção, distribuição, até os processos de venda consultiva e as parcerias dos
projetos executados.

NOSSA MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO:
Desenvolver e produzir soluções em espuma, com excelência em serviço e tecnologia de
ponta, superando as expectativas de nossos clientes, sempre valorizando o homem em seu
meio e a natureza, e promovendo o crescimento coletivo
contínuo no setor industrial.

VISÃO:
Ser uma empresa referência, tanto técnica como parceira da
comunidade, reconhecida como melhor opção pelos clientes,
colaboradores, fornecedores, pela qualidade de nossos produtos, serviços e relacionamento
no campo da indústria nacional e internacional.

VALORES:
• Responsabilidade no atendimento aos clientes internos e externos, fornecedores e
sociedade;
• Honestidade;
• Interesse participativo dos profissionais;
• Trabalho em equipe;
• Desenvolvimento de pessoal;
• Sistematização da organização;
• Agilidade do desenvolvimento de produtos / logística.

NOSSA TRAJETÓRIA

Fundada em Outubro de 2003, A ISOESPUMA iniciou suas atividades em Belo
Horizonte no Bairro Nova Esperança, em uma área de 320 m2, na Rua são Brás do Suaçuí
nº 806; em 2005 mudamos para Av. Paes de Abreu, n.º 18, Bairro Vila Ermelinda para um
galpão de 650 m2 e em Agosto de 2011 para o endereço atual.

A sede atual tem 10.000 m2 de área e 3.000 m2 de galpão, localizada na Rodovia
Renato Azeredo nº 1070 b, no bairro Piratininga, na cidade de Ibirité, MG, CEP: 31.250180 - CNPJ n.º 05.548.203/0001-30.

Certificada em ISO 9001 desde 2003 pela DNV,
mantemos um elevado índice de qualidade, o
compromisso com nossos clientes e obrigações.

Contamos com uma linha de produção moderna e
eficiente. Nossos colaboradores são capacitados e a
qualificação é um de nossos principais motivos de
orgulho.

INSTALAÇÕES MODERNAS

ÁREA DE ATUAÇÃO

A ISOESPUMA LTDA atua no mercado de fabricação de peças técnicas de espuma e
derivados, com a finalidade de vedação, isolamento acústico e térmico, amortecimento e
embalagem.
A empresa oferece soluções em diversos materiais expandidos ou não, com ou sem
adesivo e nas formas e dimensões mais variadas, sendo estes:



PU (poliuretano);



Espuma filtral;



PE (polietileno);



AG (aglomerado de espuma);



Feltros;



PVC;



EVA;



NA (neoprene);



PS (poliestireno).

PROCESSO PRODUTIVO
Laminação

Adesivagem

Prensagem

Moldes

Estocagem

