
  



  



  

Nossa história é o compromisso com a qualidade e excelência!

Nossa Identidade
25 anos de experiência, conhecimento e prática 
no mercado de CFTV. Com fábrica situada em 
Manaus/AM e escritório em São Paulo/SP, a 
Avglobal é  fabricante de equipamentos de 
segurança com avançadas tecnologias e um 
rigoroso controle de qualidade.

Inovando sempre para assegurar uma maior 
satisfação e melhor desempenho.

Tudo isso só é possível com uma equipe de 
profissionais treinados e preparados para prestar 
serviços altamente qualificados.

A AVGLOBAL distribui, representa e comercializa 
em todo território nacional.

Missão
Desenvolver, produzir e comercializar 
equipamentos de segurança com a melhor 
tecnologia e confiabilidade.

Visão
Estar entre os principais players do mercado e ser 
referência de excelência em produtos e serviços 
de segurança eletrônica (CFTV).

Valores
• Satisfação do cliente.
É a razão da existência dos nossos negócios.

• Valorização, Respeito e Comprometimento.
Transparência com clientes e colaboradores.
• Tecnologia e Inovação.
Aprimorar para assegurar a confiança de nossos 
clientes.

• Respeito ao Meio Ambiente.
É o que nos dá a perspectiva do amanhã.



  

Clique AQUI e conheça a linha completa de câmeras IP.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=camera-ip&id=14


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de câmeras IP.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=camera-ip&id=14


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de câmeras 4x1.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=camera-4x1&id=35


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de câmeras 4x1.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=camera-4x1&id=35


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de câmeras HD.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=camera-hd&id=25


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de câmeras HD.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=camera-hd&id=25


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de Speed Dome.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=speed-domes&id=15


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de Speed Dome.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=speed-domes&id=15


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de gravadores DVR.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=standalone-hdvr&id=30


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de gravadores DVR.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=standalone-hdvr&id=30


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de Gravador NVR.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=standalone-nvr&id=29


  

Clique AQUI e conheça a linha completa de gravadores NVR.

http://www.avglobal.com.br/produtos.asp?cat=standalone-nvr&id=29


  

Diferentes Carcaças



  



  

Entre em contato

Fábrica Escritório de Vendas
Rua Tambaqui, 457 - LT 1.13 - EPCV Rua dos Andradas, 586 - Sta. Ifigênia - SP 
Distristro Industrial - Manaus /AM Tel.: (11) 3361 – 3328

www.avglobal.com.br

 /avglobalbr

http://www.avglobal.com.br/
https://www.facebook.com/AVGLOBALBR/
https://www.facebook.com/AVGLOBALBR/
https://www.facebook.com/AVGLOBALBR/
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