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GUIA DE COMPRAS
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ATACADISTA DISTRIBUIDOR

Abrasivos/Adesivos & Fitas/Agro, Jardim & Piscina/Automotiva/Banheiro/
Elétrica/EPI/Ferragens/Ferramentas Elétricas/Ferramentas Manuais/
Hidráulica/Iluminação/Impermeabilizantes & Isolantes/Pintura/
Portas & Janelas/Segurança & Comunicação/Telhados & Forros/ 
UD & Decoração. Área de atuação: Estado de São Paulo
www.construja.com.br
& Grande SP (11) 2732-2000 
    Interior 0300 10 20000 

Tintas/Material de Pintura/ Ferragens/ Ferramentas/ Material Elétrico/ 
Material Hidráulico
www.cardaorio.com.br
& Rio de Janeiro (21)3512-3590 
    Minas Gerais (31) 2523-5101
@  vendas@cardaorio.com.br
      cardaominas@cardaominas.com.br

Ferramentas Elétricas e Acessórios, Iluminação, Material Elétrico, 
Acessórios e complementos para Banheiro e Cozinha, Material Hidráulico, 
Tubos e Conexões, Abrasivos e Acessórios, EPI’s, Ferramentas Manuais, 
Máquinas e Acessórios, Ferramentas, Forros PVC e Complementos, Telhas, 
Impermeabilizantes, Tintas e Acessórios para Pintura, Adesivos e Fitas, 
Utilidades do lar. Ainda temos nossas marcas próprias, GUEPARCOLOR com 
tinta spray e GUEPAR com uma linha de produtos diferenciados. 
Área de atuação: Atendemos todo o Brasil (consultar a disponibilidade dos 
produtos para a sua região)
www.dimedistribuidora.com.br    /    www.guepar.com.br
& (21) 3541-2400 / (21) 3469-9701
@ vendas@dimedistribuidora.com.br
      vendas@guepar.com.br

Há mais de 73 anos na comercialização de materiais elétricos, portfólio com 
mais de 50 mil itens de produtos nos segmentos de Baixa e Média Tensão, 
Automação e Material Industrial, Cabeamento Estruturado, Segurança 
Eletrônica, Iluminação, Telecomunicação e Energia Solar, a Loja  Elétrica é 
a empresa mais completa do Brasil e com o maior Centro de Distribuição da 
América Latina neste segmento.
Área de atuação: Atendemos todo o Brasil
www.lojaeletrica.com.br
& (31) 3218-8083
@ revenda@lojaeletrica.com.br
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Distribuidora de Ferragens, Ferramentas Manuais e Elétricas, Colas e Adesivos, 
Tintas e Acessórios para Pintura, Hidráulica, Elétrica, EPI e Utilidades. 
Área de atuação: Atendemos as regiões Sudeste, Centro Oeste e Sul
Compre pelo site:
www.navas.com.br
& 0800 702 8202
& WhatsApp: (14) 99103-9883
@ vendas@navas.com.br

Abrasivos, Adesivos e Fitas, Material Elétrico, Ferragens, Ferramentas Manuais, 
Iluminação, Material Básico, Portas e Janelas, Telhados e Forros, Acessórios 
para Banheiro e Cozinha, Agropecuária, EPI’s, Ferramentas Elétricas e 
Acessórios, Material Hidráulico, Impermeabilizantes, Material Acabamento, 
Tinta e Acessórios Pintura, Utilidades e Decoração, Segurança e Comunicação, 
Produtos para Piscina. Área de atuação:  Estado Espírito Santo
www.compraotima.com.br
@ centraldenegocios@otimaatacado.com.br
& Televendas/telemarketing: 
     (27) 3089-3888

Abrasivos, Adesivos e Fitas, Material Elétrico, Ferragens, Ferramentas Manuais, 
Iluminação, Material Básico, Portas e Janelas, Telhados e Forros, Acessórios 
para Banheiro e Cozinha, EPI’s, Ferramentas Elétricas e Acessórios, Material 
Hidráulico, Impermeabilizantes, Material Acabamento, Tinta e Acessórios 
Pintura, Utilidades e Decoração, Segurança e Comunicação
Área atuação: atendemos todo o Brasil
racuia.azurewebsites.net
& (11) 2100-7799/ (11) 2302-8180
& WhatsApp: (11) 998637-3231
@ vendas@racuia.com.br

Solução de Ferramentas Elétricas e Manuais, Ferragens, Reforma e Construção, 
Elétrica, Hidráulica, Tintas e Acessórios para Pintura, EPI e Agroveterinários. 
Além de mix completo de Varejo Alimentar, Higiene & Beleza e Eletro & 
Informática. Área de atuação:  Atendemos todo Brasil
Compre pelo link:
www.martinsatacado.com.br
& Televendas: 0800 979 3359  
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FERRAGENS

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM

A Brasfort possui mais de 20 anos no mercado,  o segmento de ferramentas tem 
uma variedade de itens para uso em várias profissões. Marceneiros, eletricistas 
e até usuários hobistas vão encontrar produtos que atendem as necessidades do 
seu cotidiano.
www.brasfort.net.br
@ contato@braft.com.br

A linha de Jardinagem da Famastil é composta por produtos ideais para deixar 
o jardim mais bonito e bem cuidado. São itens fáceis de operar, e abrangem todo 
o processo de jardinagem. Fazem parte da linha ferramentas para escavar e 
transportar a terra e plantas, recolher detritos, limpar a grama, espalhar adubo 
e dar os últimos retoques no solo; para poda e cortes de madeira e galhos de 
árvores e também itens de irrigação.
www.famastilferramentas.com
& (41) 3302-8100
@  marketing@grupofoxlux.com.br

A empresa possui uma ampla linha de produtos que atendem as mais variadas 
demandas do mercado. Cortadores manuais de pisos e revestimentos, cortadores 
e equipamentos elétricos, acessórios para colocação e acabamento de pisos e 
porcelanatos, ferramentas manuais e utilidades são alguns dos itens disponíveis 
na linha de soluções da Cortag.
www.cortag.com.br 
& (19) 3022-5050   ou   0800 722 4847

Os cadeados e fechaduras da Papaiz são feitos com as melhores matérias-primas. 
Os cadeados têm sistemas exclusivos de segurança, e as fechaduras são robustas 
e tecnológicas.
www.papaiz.com.br
& (11) 5693-4799
@  falecom@assaabloy.com

Ferramentas Abrasivas e superabrasivas, tais como discos de corte, desbaste, 
flaps, folhas e rolos de lixa e uma linha completa para acabamento e polimento.
www.tyrolit.com.br
& (11) 4529-8700
@  marketing.brasil@tyrolit.com 
      www.facebook.com/TyrolitBR
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ITENS PARA BANHEIRO

Parafuso para louças sanitárias/ Parafuso para Madeira/ Parafuso de Telha/ 
Parafuso Auto-brocante/ Porca/ Arruela/ Pitão, Gancho, Escapula com Bucha 
08, 10 e 12/ Barra Roscada/ Prego de aço Temperado/Prego Telheiro/ Guia fio 
Com e Sem Alma de Aço para Passar fio em Conduite/ Anel de Vedação para 
Vaso Sanitário Com e Sem Parafuso/ Acessórios para Banheiro Kit 05 peças de 
Alumínio/ Porta Sabonete de Alumínio/ Porta Papel de alumínio/Porta Toalha de 
Alumínio/ Válvula de Pia Americana/ Válvula de Lavatório/ Braço de Chuveiro 
de Alumínio/ Linha de Pedreiro/ Desempenadeira de PVC/ Ralinho Japonês/ 
Vedante para Torneira Metal e PVC/ Aumento de Metal, Extensão de Metal 
cromado, União de Metal e PVC para Torneira/ Prumo de Metal/ Varal de Aço/ 
Esguicho de PVC para Jardim/ Spud para Vaso Sanitário/ Tubo de Ligação 
PVC para Vaso Sanitário/ Sifão de PVC/ Engate Flexível Malha de Inox/ Grelha 
Redonda e Quadrada com Fecho de Inox/ Lavatório de PVC varias Cores.
www.toralf.com.br
& 11 3392-1360
@ vendas@toralf.com.br  

Aquecedores de água a gás tipo instantâneo (aquecedores de passagem), 
aquecimento solar de água (sistemas termossolares), acessórios para  
sistemas de aquecimento de água (duchas, pressurizadores,  
recirculadores, controladores, etc)
portal.rinnai.com.br/por-onde-comecar
& (11) 4791-9696
@  www.rinnai.com.br/fale-conosco

Há mais de 80 anos, a Sintex fabrica chuveiros e duchas elétricas 
e eletrônicas, sendo os modelos atuais: Nova Ducha, Nova Ducha Premium, Top 
Banho 4T, Ducha Eletrônica, Duchas Britânicas by Triton - Innoveiro, T80 ze, 
T70 ze. A linha de torneiras elétricas contempla os seguintes modelos: Bica Alta 
Balcão, Bica Alta Parede, Bica Baixa Branca e Bica Baixa Tradição. Além destas o 
portfólio inclui duas opções de torneira eletrônica que permitem instalação em 
parede e/ou bancada no mesmo produto. O mix de produtos Sintex inclui também 
dois modelos de ventiladores (30cm e 40cm), armário reversível de parede com 
espelho e uma ampla linha de acessórios - Braço para Chuveiro, Diafragma, 
Espalhadores, Kit Chuveirinho Universal, Registro de Pressão, Reparo para 
Registro 1/4 de volta parede e balcão, resistências elétricas e eletrônicas.
www.sintex.com.br
Comercial:
& (47) 3033-1455  •  WhatsApp: (47) 9 8883-7520
& comercial@sintex.com.br
SAC:
& (47) 3033-1471  •  WhatsApp: (47) 9 9974-2787
@  sac@sintex.com.br
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MATERIAL BÁSICO

MATERIAL DE ACABAMENTO

Peneiras 20/25/30/40/55/70 Cms 100% Aço (Aro&Tela). Mais do que simples 
peneiras, Ferramentas Profissionais de peneiração seja qual for a aplicação.
www.acastellano.com.br
& (11)2292-4810 / 2618-5638
@ comercial@acastellano.com.br

As Telhas Coloniais de PVC são a inovação em sistemas de cobertura e uma 
eficiente e econômica solução para o seu telhado. Com tecnologia italiana 
produzida no Brasil pela Afort, as Telhas Coloniais de PVC são leves e 
resistentes. Garantem rapidez na instalação, economia nos custos, segurança e 
muito mais beleza à sua cobertura.
www.afort.com.br
& (27) 3205-6700
@ contato@afort.com.br

A DRYKO Impermeabilizantes, oferece uma linha completa de produtos como 
fita e manta asfáltica, argamassas e isolantes térmicos. Tudo que é necessário 
para aumentar a qualidade e a eficiência da sua obra.
www.dryko.com.br
& (11) 2088-5701
@ dryko@dryko.com.br

Pisos e Revestimentos Cerâmicos: Bold e Retificado, relevos e diversos formatos. 
Resistentes a Mancha d’Água. Porcelanato: diversos formatos, réguas, relevos 
e grandes formatos. Texturas: acetinado, polido, brilhante, granilhado e mate. 
Porcelanato Técnico. 
www.embramaco.com.br
& (19)3545-8550
@ vendas@embramaco.com.br
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MATERIAL ELÉTRICO

Eletrodutos corrugados, rígidos, linha aparente, fita isolante, caixas elétricas, 
caixas de passagem e quadros distribuição.
www.amancowavin.com.br
& SAC: 0800 701 8770

Materiais elétricos em geral / Tomadas / Interruptores / Extensões / Filtro 
de Linha / Plafons / Caixas e Quadros de Distribuição / Canaletas / Pinos / 
Adaptadores / Soquetes
www.ilumi.com.br
& (19) 3572-2299
@ ilumi@ilumi.com.br

As linhas de Materiais Elétricos e Iluminação da Foxlux são bastante amplas 
e contemplam soluções residenciais e comerciais, com os mais diversos tipos 
de tecnologia. São produtos já reconhecidos no mercado por sua qualidade e 
durabilidade, além do acompanhamento técnico e aprimoramento constantes. 
Além das lâmpadas, também estão nestas linhas produtos diferenciados como 
luminárias, refletores, lanternas, multímetros, fitas isolantes, bocais, sensores, 
conectores, campainhas sem fio, cabos, conectores, entre outros. 
Conheça mais categorias de produtos da Foxlux em nosso site.
www.foxlux.com.br
& (41) 3302-8100
@ marketing@grupofoxlux.com.br

A Linha Elétrica Krona cresceu e está muito mais completa. Além dos 
Eletrodutos de PVC Corrugados Flexíveis, luvas de pressão, caixas de luz, fita 
isolante, entre outros, a Krona lançou os Quadros e Caixas Elétricas. 
Os Quadros de Distribuição estão disponíveis em 22 opções: sem barramento 
tanto no modelo para embutir, como para sobrepor, com 4/3, 8/6, 12/9, 16/11, 
24/18 e 36/27 disjuntores. E com barramento tanto no modelo para embutir, 
como para sobrepor, com 8/6, 12/9, 16/11, 24/18 e 36/27 disjuntores. 
Os Quadros Sistema VDI são fornecidos tanto no modelo para embutir, como 
para sobrepor, nos tamanhos: 30x20, 30x35 e 30x50. As Caixas de Passagem 
Elétrica de parede são fornecidas tanto no modelo para embutir, como para 
sobrepor, nos tamanhos: 25x20, 30x20, 30x35 e 30x50. Além disso, a linha 
ainda contempla a Caixa de Passagem Elétrica de Piso (300x340x100 mm) 
e a Caixa de Proteção com Tomada (86x65x154 mm).
www.krona.com.br
& (47) 3431-7800 
@ contato@krona.com.br

Fios e Cabos Elétricos em Cobre e Alumínio, para baixa tensão (até 1 kV), 
produzidos nas classes 02 e 05, nus ou isolados em PVC, HEPR, PE e XLPE.
www.lamesa.com.br
& (19) 3623-1518
@ vendas@lamesa.com.br
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MATERIAL HIDRÁULICO

Linha água fria soldável e roscável, Água quente com soluções rígidas em CPVC 
e PPR ou flexível em PEX, linha esgoto série normal, reforçada e Silentium, para 
maior conforme acústico através da redução de ruídos, captação pluvial, linha 
jardim, linha industrial e combate a incêndio em CPVC.
www.amancowavin.com.br
& SAC: 0800 701 8770

Soluções completas para água fria, água quente, esgoto e acessórios hidráulicos 
para a construção civil.
www.krona.com.br
& (47) 3431-7800 
@ contato@krona.com.br

TINTAS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA

Fundada em 1967, a ADERE é hoje a maior empresa de capital nacional 
fabricante de fitas adesivas no Brasil. Com uma linha completa de soluções 
autoadesivas, incluindo Fitas Dupla Face, Fitas Crepe, Silver Tape, Fitas para 
Empacotamento e mais de mil apresentações de produtos, destinados ao 
mercado de construção, indústria e papelaria. Para todas as aplicações existe 
uma solução que ADERE. Saiba mais sobre nossos produtos em 
www.adere.com
& (19) 2104 0700
@ contatos@adere.com

Atuando no mercado de FITAS ADESIVAS desde 1969, a Adelbras utiliza a mais 
alta tecnologia para a fabricação de seus produtos e controle de seus processos.
Possui equipamentos de última geração e conta com pessoas altamente 
treinadas e motivadas para operá-los.
www.adelbras.com
& (19) 4009-7711
@ vendas@adelbras.com

www.amancowavin.com.br
www.krona.com.br
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Selantes PU e Acrílico – Adesivos – Silicones – Espuma Expansiva – Tinta Spray 
– Aplicador de selantes e silicones. Nossa linha de Selantes – PU Construção, PU 
40 e PU 25 nas cores Cinza, Branco e Preto, temos em SACHÊS o PU 25 e PU 
40 para uso profissional em grandes obras e processos de acabamento industrial 
(Atestados e Certificados), PU - Fixa Espelho, Calha/Rufo e Fixa Cuba, também 
atestados e certificados. A Linha de Silicones temos Acético em tubo, blister e 
colmeia (Incolor/Branco), Profissional (Incolor/Branco) e Neutro (Incolor/
Branco). Espuma Expansiva 500ml/340g e 470g. Cibra Bond, nosso adesivo 
instantâneo, e os Aplicadores de silicone. Tinta Spray nos segmentos: – Uso Geral 
– Metálicas – Luminosas – Alta Temperatura – Primer – Verniz – todas em resina 
acrílica de alta qualidade.
www.cibraflex.com.br
& (11) 4225-9730
@ contato@cibraflex.com.br

Calçados profissionais em couro, microfibra, PVC e EVA, com opcionais de 
proteção em biqueiras e palmilhas. Luvas de proteção mecânica para os mais 
diversos segmentos e atividades.
www.marluvas.com.br
& 0300 788 3323
@ faleconosco@marluvas.com.br

www.cibraflex.com.br
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