
-
l �AI IJI .11

.J . ,, 

\

� ft• 

• 

1 



AT�-f(��wit/1/f»v&� ... 
í � � � c&4I 

No dia 2 de maio de 1941 nossa empresa foi fundada por dois 
imigrantes europeus em São Paulo, com o nome original RÁDIO 
FLORIDA LTDA. Pioneira, de sua linha de montagem saíram os 
primeiros rádios e toca discos nacionais, com design arrojado e que 
fizeram enorme sucesso junto aos consumidores em todo território 
b r a s i l e i r o .  E m  1948, m u d o u  a r a z ã o  s o c i a l  p a r a  
MANUFATURA DE RÁDIOS BRASIL LTDA, e é firmada uma joint 
venture com a Stromberg-Calson dos EUA, referência em tecnologia. 

Nos anos 60, com a crescente demanda da linha marrom, adquire 
uma indústria movelelra com máquinas de última geração, multo 
necessária para a montagem final dos aparelhos eletrônicos (rádios, 
vitrolas e televisores). Logo em seguida, monta uma metalúrgica 
para produzir seus próprios chassis e componentes eletrônicos. 
Desenvolve os primeiros aparelhos de som conjugados 
com som hifi-stereo, Abre sua filial no Rio de Janeiro, 
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A década de 80 foi marcada por mudanças felizes. Com a concorrência 
de várias indústrias multinacionais, ficou inviável continuar produzindo 
aparelhos eletrônicos. Após visitar uma importante feira na Europa, a 
TONBRAS decidiu ingressar no mercado OFFICE e de INFORMÁTICA, 
lançando o primeiro CORRETIVO LÍQUIDO no Brasil, o RADEX AQ.UA 
FLUID, que foi sucesso imediato com excelente aceitação. A partir 
dele, lançou papéis corretivos e para fax, produtos de alto giro. 

Com a consagração da marca RADEX no mercado, diversificou a Linha 
Office e Escolar com vários lançamentos de produtos muito utilizados 
no dia a dia. Em seguida, adquiriu modernas máquinas injetoras, 
verticalizando sua linha de insumos além de criar uma gama completa 
de Artigos para Organização, amplamente aprovados pelos 
consumidores no uso cotidiano. A expansão, cada vez maior, com a 
diversificação da linha, fez com que as metas fossem alcançadas. 

Sempre inovando, construiu uma nova estação fabril, com grande 
destaque para fabricação de Adesivos, Colas Industriais/Escolares e 
Tintas Especiais na mais alta qualidade. Novas máquinas 
automatizadas foram adquiridas, obJetivando produção sem 
rupturas e em expressivos volumes. Vamos em frente •.• 
Continuaremos investindo em novas tecnologias e lançando 
produtos de impacto no mercado, afinal, ja são 8 decadas na estrada 
com a larga experiência em fazer o melhor. Daí nosso novo slogan: 
TONBRAS, TONALIDADE EM SUA TOTALIDADE! 
TONBRAS . DESDE 1941 E SEMPRE ATUAL! 

1941.

Na década de 50, muda sua instalações para nova fábrica bem maior 
e moderna no bairro de Campos Elíseos. Instalou uma enorme 
retransmissora de sinal de TV e em seguidalançou os primieros 
televisores em diversos modelos e tamanhos. Novidade no Brasil e no 
mundo, vendeu muitas unidades. Em 1958, com o crescimento 
vertiginoso e diversos novos investimentos, transforma-se em 
TONBRAS S.A IND. E C OM. APARELHOS ELETRÔNICOS. 

O Brasil vivia um ritmo elevado de crescimento econômico no início 
dos anos 70, tendo um de seus pilares, o incentivo à indústria 
nacional. São apresentados ao mercado os primeiros modelos 
compactos modulares, os chamados 2 em 1 e 3 em 1 (rádio AM/FM, 
toca discos e gravador) com potentes caixas acústicas 
acompanhando os mesmos. As marcas Melodyne, Mirage e Toho 
ganham destaque no mercado com ótima aceitação por todo o país. 

Com o sucesso do RADEX AQ.UA FLUID, considerado o melhor produto do 
mercado, a TONBRAS passou a exportar para diversos países. Em 1992, 
introduz de forma pioneira a COLA EM BASTÃO RADEX com glicerina em 
seu interior, formulação que proporciona alta performance. Em seguida 
vieram as fitas adesivas cristais totalmente transparentes, marcadores 
permanentes e os cartuchos inkjet e laser. Dessa forma, ano a ano, a 
empresa estava se consolidando cada vez mais como referência de marca 

Diante do rápido crescimento, suas instalações ficaram acanhadas, 
mudando em 2010 para duas fábricas amplas no Bairro do Limão. 
Montou dois laboratórios com equipamentos de última geração. 
Conquistou o Selo Internacional de Qualidade ISO 9001 bem como 
Certificados de Produtos Seguros pelo INMETRO e ANVISA. Ingressa no 
e-commerce com investimentos em máquinas de envelopes-bolha e
lança tintas, vernizes e limpadores tecnológicos em spray.
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No dia 2 de maio de 1941, nossa empresa foi registrada na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo e assim teve o inicio uma linda história de desafios, 
sempre focada no esforço com inovação, marketing, aperfeiçoamentos 
permanentes e principalmente o ótimo relacionamento no mercado ... 

Com muita visão, dedicação, investimentos e principalmente autonomia 
tecnológica, fizemos da RADEX uma marca querida e referência de 
qualidade com produtos exclusivos de alto desempenho sempre muito 
presente no dia a dia das pessoas de todas faixas etárias no Brasil e exterior. 

Em nossas fábricas, temos a integração total de produção automatizada em 
sintonia com expedição, laboratório e moderno escritório comercial 
totalmente informatizado com show room dos produtos além de 
representantes e promotores de excelência atendendo inúmeros parceiros. 

LANÇAMENTOS: Todo ano apresentamos novidades de impacto no mercado, 
a partir do tripé que dá certo: estudos, tendências e pesquisas de aceitação. 

SEGMENTOS RADEX: Produtos Escolares e Artísticos, Materiais de Escritório, 
Artigos de Papelaria, Brinquedos, Informática, Artefatos para Pontos de 
Venda, Envelopes Bolha para E-Commerce, Colas e Adesivos Industriais. 

Tudo com padrão do mais alto nível e o CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
QUALIDADE PELA ISO 9001. Nossos produtos também são homologados pelo 
INMETRO e ANVISA, motivo de total satisfação de nossos consumidores. 

FABRICAMOSAQUl,COM MUITOOR6ULH0,6ERANDO EMPREGOS NO �

TONBRAS:
TONALIDADE EM SUA TOTALIDADE
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