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Bem-vindos!

A disponibilidade imediata de peças de reposição  
é o fator-chave para a retomada de serviço mais 
rápida possível de sua instalação. A nossa equipe JO® 
providencia a qualquer momento um despacho rápido e barato  
de peças de reposição, para satisfazer as suas necessidades.

A utilização de materiais superiores, bem como o fabrico 
mediante a técnica mais moderna garantem uma  
fiabilidade máxima. Graças à alta qualidade a  
preços atraentes, os nossos produtos JO®  
asseguram uma satisfação contínua de nossos clientes.

Agradecemos por seu interesse e, por meio 
desta, queremos lhe oferecer uma primeira 
apresentação de nossa empresa.
          Sua equipe  JO®
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Nós da JO® somos uma empresa familiar de porte 
médio (Oberrecht GmbH), que fornece peças de reposição de 
qualidade em todo o mundo por mais de 30 anos, principalmente 
para as indústrias de envase e de embalagem.
* p.ex. indústria de bebidas, de alimentos, de cosméticos e de vidro

Em estreita cooperação com você,
nosso cliente*, ajustamos permanentemente a nossa 
gama de produtos às necessidades do mercado.
* entre outros empresas engarrafadoras, construtores de máquinas  
 e empresas de serviços

Nas últimas décadas pudemos nos estabelecer como um parceiro forte e con-
fiável – no mercado europeu e em diversos locais de vendas a nível mundial.
Além da sede de empresa na Alemanha, estamos representados em 
cerca de 30 países.
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O catálogo JO® – referência padrão e base sólida para a nossa  
comunicação comum: 515 páginas, cerca de 5.000 produtos, 250 novidades e 
expansões de produtos, inúmeras informações suplementares de instalação 
e aplicação ... e 100 % de dedicação.

Os produtos JO® mais recentes, bem como  
informações de produtos revisadas, estão  
sempre atualizadas em  
www.oberrecht.de/pt
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Catálogo  
completo para  
descarregar

para as Páginas dos produtos

Descarregar os  
Capítulos do produto
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Falando em “contato”: Estamos sempre dispostos 
a fornecer conselhos competentes!  
Entre em contato com nossa equipe JO®  
treinada e multilíngue com confiança.

Há anos nós praticamos a proteção ambiental & a 
sustentabilidade com convicção e no sentido de oferecer 
bem-estar a todos os envolvidos. Claro que não somos perfeitos 
nisso, contudo, trabalhamos continuamente em todos os níveis 
para isso – uma filosofia que se reflete em  
todos os nossos processos, e não por fim, no  
contato com os nossos clientes.

Oberrecht GmbH
Gewerbegebiet “Am Rothen Berg” 1-3
D-56745 Bell am Laacher See
Deutschland / Alemanha
© 2021 Copyright by Oberrecht GmbH

Phone +49 (0) 26 52 - 9 39 29 - 0
Fax +49 (0) 26 52 - 9 39 29 - 9
Web www.oberrecht.de
E-mail export@oberrecht.de

https://www.oberrecht.de/pt/contato/
http://www.oberrecht.de/pt/protecao-ambiental/
https://www.oberrecht.de/pt/
mailto:export@oberrecht.de

