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           A  é uma empresa brasileira, com especialidade na fabricação e 
desenvolvimento de projetos em aço carbono, alumínio, latão, aço inox (304, 316,310). 
Dentre seu portfólio de produtos estão: Chapas perfuradas, grades de piso, gradis de 
proteção, chapas expandidas, chapas xadrez, chapas recalcadas e telas. Desde sua 
fundação, em 1989, busca incessantemente ser um diferencial e uma referencia em 
meio a um mercado cada vez mais exigente e competitivo. A marca   é 
reconhecida em nível nacional por agregar soluções às necessidades individuais dos seus  
clientes. .Ao longo dos anos a  vem se destacando no mercado, por sua 

qualidade, pontualidade, prazos de entregas reduzidos e principalmente, pelo atendimento 
especializado a seus clientes. A  possui sede própria e, seu parque fabril é de 
aproximadamente 4000 m². Está localizada à Rua Carlópolis, nº 10 Parque São Luiz – 
Guarulhos – São Paulo, onde contempla um estoque com produtos no segmento de chapas 
perfuradas e expandidas com medidas padrão, visando atender nossos clientes à pronta 
entrega. Nossa empresa possui know-how próprio e uma equipe de profissionais técnicos, 
para dar o suporte necessário a seus clientes. Tanto esforço, tem rendido a  o 
reconhecimento e a satisfação de empresas nacionais, como agroindústria, petrolíferas, 

siderúrgicas e automobilísticas.

Ser uma referencia no seguimento em que atua.

Atender e Satisfazer as necessidades dos clientes superando suas expectativas.

» Liderança
» Inovação

» Integridade
» Compromisso com o cliente

» Ética
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Telas

           Esta linha também dá a nossos clientes uma infinita variedade de aplicações diferentes, as telas podem ser fabricadas 

em aço inoxidável e ligas especiais, arames galvanizados a fogo, ou revestidos em PVC, garantindo proteção e conservação do 

produto. Podem ser telas artísticas onduladas, multionduladas, soldadas e alamprados.

            As telas garantem uma excelente aparência visual de seu projeto. Suas aplicações podem ser para 

fechamento de áreas industriais, residenciais ou qualquer área que necessite maior propagação de som e livre entrada de ar.

CHAPERFUR 

Alambrados:

           Essas telas são fabricadas sob encomenda, em 

comprimentos variáveis e rolos que quando estocados 

possuem 20 ou 25 metros.

          Nas regiões de muita umidade ou em áreas 

litorâneas, recomenda-se a tela de arame galvanizado 

com revestimento em PVC, para que, além de um aspecto 

visual e mais bonito, tenha durabilidade devido a sua dupla 

proteção anti-corrosiva.


