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A MetalFer

A Metalfer nasceu há mais de 10 anos em São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo, com o intuito de 
impactar o mercado da serralheria. Em pouco tempo conquistou sede própria e ampliou seu fluxo de 
produtos a medida que foi conquistando mercado. Em 2016, a Metalfer abriu sua Segunda loja em 

Guarulhos devido à demanda por produtos de qualidade à preço competitivo.
São anos de aprimoramento e estudo dos nossos clientes e suas necessidades para servirmos melhor.

Por isso, nossa equipe de atendimento é treinada a não apenas vender produtos, mas trazer suas
características e soluções. Nossa logística é toda desenhada para apresentar qualidade e rapidez na 
entrega dos materiais. Nosso estoque, cuidadosamente calculado para atender às necessidades dos 

nossos parceiros. Excelência é o valor mais forte da Metalfer
Além disso, a Metalfer, por acreditar que uma melhor gestão impacta diretamente na qualidade de servir

um produto, participa do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) do SEBRAE para pequenas
empresas, recebendo orientação para inovar processos a otimizar o funcionamento da empresa.. 

SOBRE NÓS

REFERÊNCIA NO MERCADO VAREJISTA DE AÇO PARA SERRALHERIA E CONSTRUÇAO EM SÃO PAULO.

AÇO DE
QUALIDADE

EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO

FROTA 
PRÓPRIA
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COMPROMISSO
COM OS CLIENTES



NOSSOS PRODUTOS

CHAPAS TUBOS PERFIS
CANTONEIRAS E

FERROS MACIÇOS

CHAPAS: Importantes para fabricação de vários elementos a partir de sua modelagem com corte,
 soldagem e dobramento. Ampla variação de espessuras, com superfícies lisas ou xadrez.

TUBOS: Devido a ampla variedade de formatos e espessuras, são muito versáteis na serralheria e na 
fabricação de estruturas de pequeno porte.

PERFIS: São muito utilizados na fabricação de estruturas metálicas prediais e na confecção de 
tesouras de cobertura metálica.

CANTONEIRAS E FERROS MACIÇOS: Também muito versáteis, podem ser utilizados em qualquer parte da
 serralheria residencial e industrial, também para confecção de acessórios ou auxílio

na ligação entre elementos estruturais.
ACESSÓRIOS: oferecemos toda a linha de acessórios para instalação de portões, corrimões, estruturas,

e serralheria em geral

NORMAS TÉCNICAS

O aço utilizado na construção civil em componentes estruturais como perfis laminados, tubulares e chapas, 
bem como conectores de cisalhamento, parafusos e eletrodos para soldagem tem seu uso normalizado. 

conforme a NBR8800/2008. 
Nossos produtos são assegurados pela emissão de certificados de qualidade desde sua concepção na

usina, garantindo que sua fabricação esteja rigorosamente dentro dos padrões de controle da
ABNT e ASTM, conforme as NBRs correspondentes a cada produto, como a NBR7007 reguladora 

dos aços para perfis laminados de uso estrutural.

Variedade de Produtos
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ACESSÓRIOS

SERVIÇOS
Oferecemos serviços de corte e dobra de chapas finas e grossas, galvanizadas e naturais, lisas e xadrez,
para confecção de vários elementos como calhas, rufos, coifas, peças estruturais, elementos de ligação

de estruturas metálicas, entre outros.



Comercializar aço de qualidade por um 
preço competitivo, honrando nosso
compromisso de excelência no
atendimento e nos serviços.

Ser referência no setor varejista de aço
para serralheria e construção através
da inovação na experiência de compra
e otimização de processos internos

- Ética e honestidade para com nossos
cliente e fornecedores. Valorizamos
nossos parceiros porque acreditamos
que as relações interpessoais são a
chave para o sucesso!
- Valorização dos colaboradores e do
trabalho em equipe, afinal, ninguém
cresce sozinho!
- Melhoria contínua na gestão a fim de
trazer o melhor custo benefício.
- Gerar valor para a marca e para os 
clientes através da qualidade dos
produtos e da experiência de compra.

VISÃO

CONTRATE NOSSOS SERVIÇOS.
 TEMOS COMO MISSÃO OBTER A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

 ATRAVÉS DA OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE.

METALFER
Qualidade e variedade em Ferro e Aço

você encontra aqui.

MISSÃO

COMPROMISSOS

Por que a METALFER?

Comprometimento com o cliente;

Qualidade dos produtos;

Atendimento eficaz.

facebook.com/metalferaco
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@metalferaco


