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BRINCOS E APARELHOS DE
PERFURAR O LÓBULO
DAS ORELHAS

PIONEIRISMO EM INOVAÇÕES

A EMPRESA

EMPRESA 100% BRASILEIRA, NO
VALE DO PARAÍBA, ÀS MARGENS DA VIA DUTRA.
Perfur é uma empresa com alta capacidade industrial de desenvolvimento e
fabricação de aparelhos e brincos (pinos e tarraxas) de furar o lóbulo das
orelhas. 100% da fabricação é feita em nossas instalações, é esterilizado e a
partir de aí, pronto para ser distribuído por todo o Brasil.
Idealizada no final dos anos 70 pelo designer, ourives e joalheiro Constantin
Bespaloff, a Perfur é a única empresa da América Latina que fabrica e distribui
soluções em brincos e sistemas de perfuração de lóbulos de orelhas, a partir de uma
tecnologia em constante inovação.
Com a marcas
,
e
, crianças, jovens e adultos
encontram brincos exclusivos, capazes de realçar o visual e atender aos mais diversos
estilos. Bem como perfuradores seguros e práticos, que possibilitam a colocação dos
brincos de maneira muito mais confortável.

POLÍTICA DA QUALIDADE
MISSÃO: Oferecer o método seguro e eficaz de aplicação do primeiro brinco, por
meio de brincos, aparelhos de perfurar o lóbulo das orelhas, produtos e serviços
inovadores, de custo e benefício em harmonia às necessidades reais do consumidor,
com equilíbrio financeiro e social, além da essencial preservação do meio ambiente.
VISÃO: Ser referência mundial em qualidade e inovação, nestes produtos fabricados
e serviços prestados, com 100% de trabalho, matérias primas e capital brasileiro e
por sua tradicional ação em superar as expectativas dos consumidores e clientes.
VALORES: Ética, respeito aos nosso parceiros, mérito à integridade, conhecimento,
habilidade e atitude dos que nos apoiam em nossa missão, tradição e qualidade nos
produtos e serviços fornecidos, sustentabilidade financeira, social e ambiental.

• Desenvolveu tarraxas menores e pinos infantis mais
curtos, com tamanho e comprimento, proporcionais
aos lóbulos das crianças;
• Unificou, na época, os preços das Linhas Adulta e Infantil e foi acompanhada pela
concorrência , desde então.
• Simplificou a perfuração lobular de crianças e adultos, com o uso de dois
aparelhos, sem necessidade de troca de ogivas, evitando riscos de queda, com ou
sem os brincos;
• Foi a primeira indústria brasileira a receber da ANVISA, autorização de
funcionamento, registro de produto médico e atualmente, cadastramento para seis
produtos, além de dois outros, em estudo;
• Implementou no verso da embalagem, uma escala de medição, para facilitar o
posicionamento e a marcação de pontos simétricos nos lóbulos.
• Criou, testou e lançou o abre-fácil, para retirada dos brincos do blister da
embalagem, sem uso desnecessário de força, estilete ou tesoura.

TECNOLOGIA
• Maquinário nacional: prensas excêntricas, tornos,
retífica plana, rebarbadores por vibroacabamento,
termomoldeadora, termosseladoras,
equipamento de corte, entre outros.
• Maquinário importado da Suíça, Japão e
Taiwan: tornos automáticos e de CNC e injetora
termoplástica.
• Galvanoplastia de ouro 24k - tipo “nickel-free”, de
tecnologia europeia, atendendo normas mundiais.
• Automação e processos em constante evolução.

VANTAGENS
Nossos brincos de perfuração são os únicos que são:
• Em aço inox cirúrgico polido, com ou sem folheado a ouro 24k;
• Esterilizados individualmente por óxido de etileno, para uso único;
• 100% higiênico, desde 1979;
• Com a melhor cicatrização devido ao espaçamento do brinco no lóbulo,
além da tarraxa impedir que a ponta do pino toque a pele;
• De diâmetro do furo de padrão internacional;
• Dotados de dois modelos de tarraxas: adulta e a exclusiva infantil;
• Fornecidos com treinamento de técnicas em perfuração lobular.
O BRINCO QUE ABRE CAMINHO PARA OS OUTROS!

Não jogue este folheto em via pública.

A Perfur sempre estando à frente de seu
tempo, fazendo sua parte:

