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A empresa surgiu do projeto de dois 
empreendedores do ramo de 
acessórios para esquadrias no final 
dos anos 1990, fundada por Antonio 
Marquez (in memoriam) e Marcos 
Watanabe, com a ajuda de Valdecir 
Mendola, ainda com o nome de 
Londrina Acessórios. Foi 
implementada definitivamente em 
2005, como Perfmax, com a chegada 
de Ricardo Marquez. 

Marcos Watanabe Valdecir Mendola Ricardo Marquez

O INÍCIO



Trabalhar sempre com o conceito de 
responsabilidade em seus compromissos, 
além da grande tradição pelos ótimos 
produtos, é o que norteia a atuação da 
Perfmax. 

Assim, a empresa utiliza matéria-prima de 
qualidade comprovada, pois além da 
fabricação de uma intensa gama de itens, ela 
mantém parcerias com outros fabricantes 
conceituados, para atender cada vez melhor 
os seus clientes. 

A EMPRESA



Seu foco é a fabricação de roldanas, acessórios em alumínio e a revenda de ferragens e outros materiais necessários para a 
fabricação de esquadrias de madeira, atendendo vários segmentos de mercado, tais como: 

ATUAÇÃO

Fabricantes Indústrias Marceneiros Lojas
especializadas

Lojas de materiais
para construção



Conheça as linhas de produtos da Perfmax para alavancar o seu negócio.

PRODUTOS
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Conheça as linhas de produtos da Perfmax para alavancar o seu negócio.

PRODUTOS

VERGALHÕES FECHOS PUXADORES DIVERSOS GUIAS
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Conheça as linhas de produtos da Perfmax para alavancar o seu negócio.

PRODUTOS

MAX AR PIVOTANTES FECHADURAS KITS



Não localizou aqui o que procura? Entre em 
contato com a Perfmax e informe o que 
necessita. A equipe atende você.

E MAIS



Somando-se a isso que você conheceu, a 
entrega da Perfmax é rápida, com a 
maioria dos produtos à pronta-entrega, 
sem necessidade de pedido mínimo.

ENTREGA



Hoje, a Perfmax conta com clientes em cerca 
de 12 estados brasileiros, além do Distrito 
Federal. A sua comercialização é feita por meio 
de representantes, verdadeiros parceiros 
comerciais. 
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43 3338-4898  |  43 9 9602-2200

Rua Serra da Graciosa, 693 - Jd. Bandeirantes
CEP 86065-180 - Londrina - PR

       contato@perfmax.com.br

       www.perfmax.com.br

       www.facebook.com/perfmax.ferragens

       www.instagram.com/perfmax.ferragens 

Contato


