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O primeiro transferimento:
Via Bianchi 26.

Redimec quadruplica a
área ocupada, mudando

para um escritório de
70 metros quadrados,
composto por 2 salas.

 
 

Segundo Transferimento:
a Redimec ocupa todo o
andar de um edifício na
via Libertà. Os metros
quadrados tornam-se
160 e as salas
disponíveis 6

Nova sede na via Libertà 35

Hannover, a primeira
feira no exterior

Nasce Redicom 

Acordo de Parceria com a
Wordland (País de Gales -
Reino Unido) 

Acordo de Parceria
com a Wortwert
(Klagenfurt -AT)

Conferência para a
colaboração entre
empresas europeias
e chinesas em Pequim

Outubro

Novembro 1997  
Revista mensal

"Meccanica Moderna"
o primeiro anúncio

BiMU (Milão),
a primeira feira

 

24/01/1996
O ato constitutivo

Janeiro 1996 

 
 

O primeiro escritório na
Via IV Novembre 54 em
Settimo Milanese: 1 sala

de 16 metros quadrados
alugada em uma estrutura

multi-funcional que
abriga várias empresas.

A primeira impressora:
Epson Stylus Color,
jato de tinta 720 dpi,
3 pags / min

O primeiro
manual

A primeira
fatura

Primeira impressora
Ricoh 3260C e 3235C

60 pag/min
a colori, 600 dpi

Novembro

2009

Atribuído à Redimec
o prémio "Empresa de
sucesso" pela
originalidade e evolução
da empresa



Abril

2011
Fevereiro

2013

2014

Fevereiro

2013

Junho

2015

Outubro

Janeiro

2016

Março

2016

Fevereiro

A REDIMEC é selecionada 
entre as empresas da 
Lombardia por ter 
desenvolvido boas práticas 
de responsabilidade social, 
particularmente nas áreas:
• Projetos de 
sustentabilidade ambiental
• Qualidade do trabalho e 
relacionamento com o equipe
• Iniciativas a favor da comunidade e do território

A Redimec vence a quarta 
edição do prêmio YouImpresa 
para o vídeo institucional mais 
votado pela qualidade de 
realização, gráficos e tema 
tratado.
O prêmio foi recebido no 
Teatro alla Scala, em Milão, 
durante uma cerimônia em 
que participaram o prefeito de 
Milão, Giuliano Pisapia, e o 
presidente da Câmara de 
Comércio de Milão e da 
região da Lombardia, 
Carlo Sangalli.

Redimec vence o concurso 
"Milano Produttiva" 
organizado pela Câmara de 
Comércio de Milão como 
reconhecimento das 
atividades realizadas em 
prol do desenvolvimento
 do sistema sócio-econômico
milanês

Junho

Nasce a marca RediPrint, 
toda a produção é 
transferida para as novas 
instalações de 100 metros 
quadrados na Via Cusago 
em Milão

O primeiro modelo da impressora 
Redi3D "TIN" é oficialmente apresentado 
na feira Light & Building em Frankfurt 

A Redimec é premiada pela a 
execução das melhores práticas 
empresariais nas áreas:
• Projetos de sustentabilidade 
ambiental
• Qualidade do trabalho e 
relacionamento com a equipe

Redimec torna-se 
patrocinador oficial dos 
clubes de futebol 
ASD UP Settimo

Dezembro

O projeto Redi3D é lançado, 
uma impressora 3D
totalmente projetada e 
construída pela Redimec

Pelo terceiro ano consecutivo,
 a Redimec obteve o 
certificado "Boas práticas 
corporativas de 
responsabilidade social 
empresarial" promovido pelo 
Sistema de Câmaras de 
Lombardo. Fica certificado 
que a empresa REDIMEC
desenvolveu boas práticas 
de responsabilidade social, 
em especial nas áreas:
• Projetos de sustentabilidade 
ambiental
• Qualidade do trabalho e 
relacionamento com a equipe

 

 
Pelo segundo ano 
consecutivo, a Redimec 
obteve o certificado "Boas 
práticas corporativas de 
responsabilidade social 
empresarial" promovido pelo 
Sistema de Câmaras de 
Lombardo, com a coordenação 
operacional da Unioncamere 
Lombardia. Fica certificado que
 a empresa REDIMEC 
desenvolveu boas práticas de 
responsabilidade social, em 
especial nas áreas:
• Projetos de sustentabilidade 
ambiental
• Qualidade do trabalho e r
elacionamento com a equipe

 

 

Para a ocasião 
o semanal 
“Settegiorni” dedica 
um artigo ao evento

Entre no mundo da
impressão 3D: compre
a primeira impressora

3D profissional.

2012
Fevereiro

2010

Setembro

As impressoras "office"
são substituídas por 2
linhas de impressão 
Ricoh completas com 
sistema de corte, 
dobragem, perfuração 
e encadernação:
- Pro C900: 1200 dpi, 
90 páginas / minuto 
em cores, formatos 
de A5 a A3plus.
- Pro 907 EX: 
90 pag / min, formatos 
de A5 a A3plus

2017
Novembro

Nova sede na Via Einstein


