
Expertise
em equipamentos
para gases perigosos



Novo conceito de transplante 
e reforma de auto tanques



A NAVAL VALVULAS INDUSTRIAIS foi introduzida no setor de manutenção industrial no ano 
de 1995. Idealizada para a aplicação de tecnologia de performance e recuperação de 
válvulas de bloqueio e segurança.

Pouco tempo depois iniciou a recuperação de válvulas de controle, atuadores e 
posicionadores eIetro-pneumáticos. Sempre avançando, no ano de 2004 iniciou o 
desenvolvimento de válvulas e acessórios para o transporte de gases tóxicos e inflamáveis.

Em 2019, visando o crescimento a Naval se dividiu dando origem também a Axpr, que ficou 
responsável por atender todo setor de válvulas industriais, paradas de fábrica, teste online 
entre outros serviços industriais. 

Baseada em seus valores estabelecidos, a NAVAL evoluiu e continua avançando na criação 
de soluções em válvulas e produtos para transporte e armazenamento de gases perigosos.

Inserindo-se como líder absoluta em qualidade, segurança e durabilidade dos equipamentos 
fabricados a Naval tem clientes em todo território Nacional, é reconhecida como um dos 
principais especialistas no mercado.

Know-how de quase 3 décadas



permite o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas, com um importante papel no 
desenvolvimento e fabricação de válvulas especiais 
na aplicação de transporte e armazenamento de 
gases perigosos, assim como desenvolve 
ferramentas técnicas e de gestão para melhorias na 
confiabilidade, disponibilidade e eficiência em 
processos produtivos.
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Inscrição DRT/SP nº 342, datada de 16 de janeiro de 1987, enquanto 
aplicável (vide Norma Regulamentadora - NR 13 atual)
Responsável junto ao CREA para vasos de pressão projetados e
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Novas
tecnologias





Quadro em metalon



Gabinete em aço inox e chapas de alumínio

Coxins e mantas em polietileno.

Fixação do sobre quadro 
utilizando grampos especiais e 
proteção em polietileno



Carretel da mangueira em aço inox



Caixa do painel pneumático em aço inox



Fixação e suporte da escada

Fixação e suporte para calço.

Lâmpada interna do gabinete a prova de explosão conforme Inmetro.

Suporte e fixação dos extintores.



Menor custo



Linha de montagem e   
teste da Bomba de 
Palhetas
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