




SEU GUIA DE SOLUÇÕES
            TORNE SUAS IDEIAS realidade

Para viabilizar suas ideias, você precisa de parceiros que 
entendam a sua necessidade e ofereçam todo o suporte para 
realizá-las. Desde 1991, atuamos no mercado de materiais 
elétricos, com o objetivo de proporcionar serviços de engenharia, 
tais como treinamentos técnicos, consultas em iluminação, 
automação industrial, infraestrutura e a comercialização a pronta 
entrega das melhores marcas do mercado. Com duas lojas, uma 
em Curitiba/PR e outra em Jaraguá do Sul/SC, possuímos uma 
completa linha de produtos e soluções que oferecem economia, 
eficiência energética, design e segurança para o consumidor, 
empresas e eletricistas. Criamos este material com o objetivo de 
tornar seu trabalho mais simples. Utilize-o como um guia, para 
encontrar os melhores recursos durante o desenvolvimento de 
seus projetos. ESTACIONAMENTO

TELEVENDAS

AUDITÓRIO DE CURSOSLOJAESTOQUE E LOGÍSTICA



 infraestrutura 



A BASE
     infraestrutura 

AQUI VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES COMPLETAS EM:

Todo projeto necessita de um fundamento, com a parte elétrica 
não é diferente. Toda fiação elétrica de uma instalação necessita 
de infraestrutura, cuja função é servir de caminho para que os 
condutores possam chegar até os equipamentos e dispositivos 
elétricos. A infraestrutura fornece proteção física contra gases, 
corpos sólidos, líquidos e contra contatos acidentais. Em muitos 
casos, por ficar exposta, interfere na arquitetura dos ambientes, 
vindo a fazer parte da decoração destes. Desta forma, a 
escolha da infraestrutura a ser utilizada é fundamental para, 

QUADROS

CAIXAS

além da segurança dos condutores e usuários, proporcionar um 
harmonioso e aconchegante ambiente. A escolha da infraestrutura 
deve também levar em consideração a manutenção periódica 
ou corretiva que pode ter como objetivo a limpeza, expansão 
das instalações existentes ou a correção dos atuais circuitos na 
ocorrência de alguma falta elétrica. Possuímos as mais diversas 
opções em infraestrutura, para que você escolha a que melhor se 
adequa ao seu projeto.

ELETRODUTOS

MANGUEIRAS

DISJUNTORES

DRs

DPS

CABOS

ELETROCALHAS

PERFILADOS



acabamento



AQUI VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES COMPLETAS EM:

TOMADAS INTERRUPTORES

O TOQUE FINAL
 acabamento

Interruptores e tomadas são úteis e fundamentais em qualquer 
construção. Eles são, literalmente, o toque final do cliente com 
a instalação elétrica. Sua disposição deve ser pensada logo 
nos primeiros momentos da obra, pois envolve o conforto e a 
segurança dos indivíduos que vão utilizar o local. Como detalhes, 
os interruptores e tomadas podem dar um toque especial à 
decoração. Aqui na Ceigon, possuímos diversos modelos de 

tomadas e interruptores, com as mais variadas funções, que 
vão desde os módulos mais simples, até tomadas USB, dimmer 
para variação de luminosidade e sensores de presença. Estes 
produtos também estão disponíveis em uma grande gama de 
cores e acabamentos. Aproveite e escolha aquele que mais 
combina com o estilo e personalidade do seu projeto.



iluminação



A PERSONALIDADE
       iluminacão 

AQUI VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES COMPLETAS EM:

A iluminação é um dos elementos mais importantes na 
arquitetura. Ela proporciona luz e vida aos ambientes e faz 
parte do momento criativo do projeto. A iluminação artificial é 
distinta para diferentes espaços, sejam comerciais, residenciais 
ou corporativos. Lâmpadas possuem diferentes temperaturas 
de cor, proporcionando conforto visual para o usuário, gerando 
efeitos maravilhosos para os espaços internos ou externos. 
Numa área de escritórios é possível, hoje, automatizar a 
iluminação, para que numa mesma luminária as lâmpadas 

LED

mudem sua temperatura de cor, a fim de proporcionar uma 
luz mais semelhante à natural, que lembre o amanhecer, o 
entardecer ou mesmo o anoitecer. Isso aumenta inclusive a 
produtividade do colaborador. A iluminação em áreas externas 
faz com que o referencial urbano também seja visto e notado 
à noite, ao assumir um valor de maior impacto. Na Ceigon, 
possuímos todos os tipos de lâmpadas e luminárias para dar 
ainda mais vida aos seus projetos.

LUMINÁRIAS LÂMPADAS



automação



AQUI VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES COMPLETAS EM:

Botões

Chaves fim de curso

Seccionadoras

Contatores

Relés

Disjuntores

Inversores

Soft-starters

Chaves de partida

Microrutores

Fusíveis

Programadores

Terminais

Conectores

Sensores

Temporizadores

Controladores

Barramentos

Sinalizadores

Canaletas

Acopladores

Conduletes

Motores

Sealtube

A TÉCNICA
    automacão industrial 

Automação industrial é a aplicação de técnicas, softwares 
e equipamentos específicos em uma determinada máquina 
ou processo industrial, com o objetivo de aumentar a sua 
eficiência, maximizar a produção com o menor consumo de 
energia, menor emissão de resíduos, melhores condições de 

segurança e redução do esforço ou a interferência humana 
sobre esse processo ou máquina. Na Ceigon, trabalhamos com 
uma linha completa de inversores de frequência, soft-starters 
e controladores, além de motores elétricos para projetos de 
automação industrial.

Painéis

Prensa cabos 

Para-raios

Abraçadeiras

Ventiladores

Iluminação industrial
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