DISTRIBUIÇÃO DAS MELHORES MARCAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
A SOLUÇÃO ADEQUADA
PARA O SEU NEGÓCIO

Bento José da Rocha
Pereira funda a SPA –
Sociedade Paulista
de Aço, empresa
direcionada ao
comércio de aços e
ferramentas para torno.

É realizada a 1ª
importação de produtos
PROTO e
INGERSOLL
RAND (USA).

A RIDGID começa a
fazer parte do
portfólio da
Ferramentas Paulista.

É fundada a
Equipamentos
Industriais Paulista.

É fundada a
Microtorque Comércio,
Importação e Serviços
Ltda.
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Carlos Augusto
Barbosa Pereira
assume a direção da
empresa.

A SPA – Sociedade
Paulista de Aço
passa a chamar
Ferramentas
Paulista S/A .

A GEDORE
começa a ser
distribuída pela
Ferramentas
Paulista.

A Ferramentas
Paulista muda para a
sua sede própria.
É realizada a primeira
importação GRACO e
ENERPAC (USA).

Começa a importação
e distribuição de
ferramentas
USAG (Itália)
Primeira importação
HUCK (USA).

Ferramentas Paulista
passar a se Chamar
Carlsons Produtos
Industriais Ltda.
É inaugurada a filial
Curitiba-PR.

Adquirida a PW
Ferramentas que passa
a chamar PWT
Distribuidora de
Ferramentas Ltda.
1ª importação FACOM
(França)

Inaugurada a nova filial
e Centro de
Distribuição de
Diadema- SP.

A KLAUKE (Alemanha)
começa a ser importada
pela Carlsons.
Inaugurada filial de
Sorocaba- SP.

É realizada a 1ª
importação de
produtos KNIPEX
(Alemanha).

A Carlsons está no mercado brasileiro há mais de 70 anos,
e sua história começou em 1944, onde foi fundada pelo Sr.
Bento José da Rocha Pereira, sendo especializada em aço e
ferramentas para torno.

razão social para Carlsons Produtos Industriais Ltda. e se tornou
uma importante distribuidora de ferramentas e equipamentos
industriais, e a cada dia investe em sua equipe e em sua
estrutura a fim de se tornar mais competitiva no mercado.

No começo dos anos 60, já sob a gestão de Carlos Augusto
Barbosa Pereira, batizada de Ferramentas Paulista S/A, a
empresa ingressa no mercado automotivo e, com o crescimento
da indústria automobilística no pais, expande a sua atuação
das oficinas para as concessionárias e finalmente, nos anos 90,
para as montadoras.

Em sua constante preocupação de fornecer o que há de melhor
em ferramentas e equipamentos, a Carlsons foi investindo e
se consolidando como distribuidora das melhores marcas do
mercado mundial, contando hoje com uma estrutura que engloba
filiais em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Sorocaba e
Minas Gerais, além de um Centro de Distribuição em Diadema
e uma Trading nos Estados Unidos, mas nunca esquecendo o
seu principal objetivo de oferecer qualidade no atendimento, no
produto e na solução.

Com o crescimento dos negócios e aquisição de outras
empresas, em 1997 a Ferramentas Paulista S/A mudou a
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É inaugurada, em
A Microtorque Com. Imp. E
Serviços Ltda, passa a
Miami, Estados Unidos,
a Carlsons Trading Inc
chamar CDCL.
com o objetivo de
A Carlsons compra todo o
atender a América do Sul. ativo da STANLEY no Brasil.

WWW.CARLSONS.COM.BR

•
•
•
•
•
•
•
•

Ferramentas Pneumáticas
Equipamentos para Pintura e Transferência
Ferramentas Manuais
Ferramentas Eletrônicas
Ferramentas de Controle de Torque
Ferramentas Elétricas
Máquinas e Acessórios
Equipamentos Hidráulicos

(11) 3351-5000

•
•
•
•
•
•
•
•

Ferramentas de Corte e Usinagem
Abrasivos
Equipamentos de Proteção e Segurança
Solda e Fixação
Movimentação
Armazenagem e Organização
Instrumentos de Medição
Instrumentos de Medição Eletrônicos
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SOLUÇÕES INTEGRADAS
PARA INDÚSTRIAS DE PESO

A Carlsons apresenta a mais completa família
de produtos de alta força, com apoio local unida
à expertise técnica, tornando seu trabalho mais
produtivo, seguro e fácil de executar. Nossas linhas
de produtos contam com Cilindros e Produtos para
Levantamento, Ferramentas, Bombas e Válvulas de
Controle Direcional, Componentes do Sistema e
Válvulas de Controle, Prensas, Extratores, Ferramentas
de Aparafusamento e Soluções Integradas.
Combinamos décadas de experiência em hidráulicos
com a versatilidade de outras tecnologias geradoras
de força para criar a mais extensa linha de ferramentas
e acessórios confiáveis. A linha completa de produtos
Enerpac fornece soluções inovadoras e efetivas em
todas as aplicações industriais.

44 ||

FERRAMENTAS HIDRÁULICAS

FERRAMENTAS HIDRÁULICAS

WWW.CARLSONS.COM.BR
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PINTURA E TRANSFERÊNCIA
DE FLUÍDOS: CUSTO BENEFÍCIO
LEVADO À SÉRIO

A Carlsons oferece produtos e soluções na linha de
transferência de fluidos e adesivos, além de assistência
técnica especializada, amplo estoque de peças
originais para reposição e a facilidade de encontrar
soluções integradas em um só lugar.
Parceria com a Graco há mais de 30 anos nas linhas de:
• Proporcionadores eletrônicos para linha de
acabamento, revestimentos protetivos, adesivos e
selantes, modelos ProMix 3KS, ProMix 2KS, ProMix
2KE, PD2K, XM, M2K, XP, HFR e PR70 ;
• Acessórios para todos os tipos de aplicações manuais
e automáticas (pistolas, válvulas, controladores);
• Bombas de diafragmas pneumáticas e elétricas, para
indústrias de processos químicos e bombas sanitárias
para empresas da linha farmacêutica, alimentícia e
cosmética;
• Aplicadores mono-componentes e
para aplicações diversas em todos

bi-componentes
os segmentos;

• Bombas de pistão para transferências de diferentes
tipos de fluidos.
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PINTURA E TRANSFERÊNCIA DE FLUÍDOS

WWW.CARLSONS.COM.BR

(11) 3351-5000

PINTURA E TRANSFERÊNCIA DE FLUÍDOS
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SOLUÇÕES EM FERRAMENTAS
PNEUMÁTICAS: A QUALIDADE
QUE FAZ A DIFERENÇA NOS
SEUS PROCESSOS INDUSTRIAIS

MEDIÇÃO: EVITE ERRO
DE PROCEDIMENTO E
PERDA DE PRODUTIVIDADE

Pensando sempre na importância de entendermos
as necessidades dos clientes, a Carlsons, busca
diagnosticar, e aperfeiçoar os processos industriais dos
clientes, para um aumento de produtividade, melhores
custos e qualidade na execução e entrega de seus
produtos e serviços.

Cada vez mais indústrias vêm buscando segurança
e confiabilidade nas medições e robustez nos
equipamentos, visando esta qualidade, a Carlsons
atua em parceria com a líder mundial em teste e
medição, a Fluke .
As soluções de alta tecnologia em medições da Fluke
incluem equipamentos como alicates amperímetros,
multímetros
digitais,
termográfica,
analisadores
de qualidade de energia, testadores de vibração,
ferramentas de teste scopemeter, ferramentas de
calibração de processo, testadores de aterramento,
medidores de distância, termômetros, entre outros.

Para atingir esses objetivos, na linha de ferramentas
pneumáticas manuais para remoção e acabamento,
a Carlsons traz a linha Dynabrade , de ferramentas,
acessórios, e peças de reposição em estoque, além
de oferecer, manutenção e assistência técnica treinada
pela fábrica.
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FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

WWW.CARLSONS.COM.BR

(11) 3351-5000

MEDIÇÃO ELETRÔNICA
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TRADIÇÃO, EXPERTISE E AMPLO
ESTOQUE DAS MAIS RENOMADAS
MARCAS DE FERRAMENTAS MANUAIS

A Gedore é uma tradicional fabricante alemã de
ferramentas manuais com mais de 90 anos de knowhow
técnico.
Líder absoluta no mercado nacional e reconhecida
internacionalmente por fabricar produtos de alta
qualidade, disponibiliza mais de 25.000 itens, entre
os quais: chaves de aperto, soquetes e acessórios,
alicates, sistemas de extração, martelos, ferramentas
isoladas, torquímetros, ferramentas especiais, linha de
produtos para organização e movimentação.
São mais de 40 anos de parceria com a Carlsons,
distribuindo toda a linha Gedore para o mercado
brasileiro.
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FERRAMENTAS MANUAIS, ÁRMARIOS, TORQUÍMETROS E EXTRATORES

WWW.CARLSONS.COM.BR

(11) 3351-5000

FERRAMENTAS MANUAIS, ÁRMARIOS, TORQUÍMETROS E EXTRATORES
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FRESAMENTO INTELIGENTE

SOLUÇÕES COMPLETAS
EM ABRASIVOS

A Norton é muito mais que a líder mundial de produtos
abrasivos, é a marca que tornou-se e continua sendo a
número 1 na mente de seus consumidores. De origem
americana e anos depois incorporada aqui no Brasil
pelo Grupo Saint-Gobain, a Norton oferece produtos
inovadores de excelente performance e rendimento.

Especialista em ferramentas intercambiáveis, a Pramet
chega ao Brasil para aprimorar a gama de ferramentas
oferecidas à indústria.
Ferramentas feitas de metal duro que oferecem
resistência e qualidade na produtividade de cada item
usinado com os insertos Pramet.

FERRAMENTA CERTA
NA HORA CERTA

NOVIDADES QUE FACILITAM
SUAS OPERAÇÕES

A fabricante de ferramentas rotativas Dormer e a
consolidada especialista em ferramentas intercambiáveis
Pramet se uniram e criaram uma estrutura que oferece
uma ampla gama de benefícios para os clientes, como
por exemplo um portifólio completo de produtos
aprimorados feitos para a indústria e MRO além de uma
expansão dos serviços oferecidos. O objetivo é atender
todas as expectativas e necessidades dos clientes, com
o foco no sucesso de cada um.
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CORTE E TORNEAMENTO | FRESAMENTO

As novidades do mercado nacional e internacional
em ferramentas compõem a linha Carlsons para
metrologia.
Somos distribuidores Mitutoyo há mais de 30 anos,
o que nos confere, além de know-how técnico, acesso
aos últimos lançamentos desta que é uma marca líder no
mercado japonês e mundial.
Com equipamentos portáteis, de fácil operação segura
e precisa, sua indústria ganha qualidade operacional
e tem apoio técnico especializado, antes, durante e
depois da compra.

WWW.CARLSONS.COM.BR

(11) 3351-5000

ABRASIVOS | FERRAMENTAS ELÉTRICAS
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FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS
PARA ACABAMENTO, DESBASTE,
APERTO E MOVIMENTAÇÃO

SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE AR

ARO é a escolha inteligente em produtos de gestão
de fluidos para operações industriais. Bombas
pneumáticas de diafragma, bombas de pistão,
filtros, reguladores, lubrificadores, equipamentos de
lubrificação, e válvulas pneumáticas / cilindros são
habilmente projetados para oferecer desempenho e
facilidade de manutenção. É por isso que ARO é a
inteligência fluida, a melhor escolha em produtos de
gestão de fluidos para operações industriais. Com um
legado de desempenho premier produto e excelência
de serviço de 85 anos, ARO fornece equipamentos
de gerenciamento de fluido para clientes e indústrias
ao redor do mundo, incluindo química, manufatura,
energia, farmacêutica, mineração, e muito mais.

Dispomos de ferramentas pneumáticas de acabamento,
desbaste e aperto, além de equipamentos para a
movimentação e ergonomia. Com uma seleção de
marcas como Dynabrade , Ingersoll Rand , UniPower,
entre outras, podemos garantir o melhor retorno de
seu investimento a longo prazo, com ferramentas
mais duráveis, tecnologia de ponta e com o mais alto
padrão de qualidade.
Trabalhamos com as marcas líderes há mais de
quatro décadas e oferecemos, além de atendimento
especializado, peças de reposição e assistência técnica
autorizada.
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FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

WWW.CARLSONS.COM.BR

(11) 3351-5000

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

| 15

A FERRAMENTA MANUAL CERTA
PARA CADA APLICAÇÃO

SOLUÇÃO EM CRIMPAGEM DE
TERMINAIS, CORTE E DECAPAGEM
DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS

A Kudos é fabricante de equipamentos mecânicos e
hidráulicos que incluem cortadores, prensa terminal
manuais e hidráulicos, para o segmento de montagem
de painéis elétricos, instaladores, concessionárias de
energia elétrica e demais empresas do segmento.
Certificadas e adequadas aos padrões do CE, ISO
9001, ISO 14001, IECQ QC 080.001, OHSAS 18000,
as ferramentas hidráulicas Kudos foram desenvolvidas
usando tecnologia americana e européia. Com
essa parceria forte, a Carlsons também se dedica
ao fornecimento de ferramentas hidráulicas de alta
qualidade para facilitar soluções inovadoras.

Com fabricação nos EUA, as ferramentas Proto estão
buscando sempre a concepção dos melhores produtos.
É considerada uma das marcas preferidas em toda a
indústria pesada dos Estados Unidos, graças à excepcional
durabilidade das ferramentas, que confere aos usuários
maior segurança e resistência em condições extremas de
uso, e para sua empresa o melhor custo beneficio.

CRIMPAGEM RÁPIDA,
SEGURA E PRECISA

Marca líder em qualidade no exigente mercado europeu,
as ferramentas Facom são desenvolvidas de forma a
garantir ferramentas de alta performance e confiabilidade,
preparadas para suportar as condições mais severas de
uso com o menor desgaste possível, superando os mais
elevados padrões de qualidade da indústria.

A Klauke ® é uma empresa com 150 anos de tradição
no desenvolvimento de soluções para crimpagem de
terminais elétricos e corte de cabos , oferecendo ampla
linha para as mais diversas aplicações na área de painéis
elétricos, transformadores e instalações elétricas em geral.
São alicates com tecnologia a bateria para corte e
compressão de cabos com rapidez , segurança e precisão.
A linha de alicates de compressão abrange sistemas com
Matriz e sem Matriz, já os alicates de corte atendem a cabos
com ou sem alma de aço, cobre e alumínio, rígido e super
flexível. Conheça a linha MULTI, apenas uma ferramenta
realiza corte, compressão e estampo de painéis elétricos.
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FERRAMENTAS MANUAIS | CORTE E CRIMPAGEM

WWW.CARLSONS.COM.BR

(11) 3351-5000

CORTE E CRIMPAGEM
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FERRAMENTAS DE QUALIDADE
COM ATENDIMENTO TÉCNICO
INSTRUTIVO E QUALIFICADO

SEGURANÇA, AGILIDADE E
DURABILIDADE PARA SUA INSDÚSTRIA
CONTINUAR CRESCENDO

A parceria com a Ridgid , multinacional com 90 anos
de experiência no mercado, garante ferramentas de alta
qualidade, com amplo estoque e disponibilidade de
produtos e peças para a reposição.

A prevenção de acidentes em ambientes inflamáveis ou
explosivos é com o emprego de ferramentas de segurança
antifaiscantes AMPCO .

Sem mencionar o know-how técnico Carlsons, que torna
sua compra mais assertiva e com melhor custo beneficio.

A SOLUÇÃO EM LUBRIFICAÇÃO

HÁ MAIS DE 135 ANOS COM
TECNOLOGIAS INOVADORAS
Conheça a linha completa de produtos Starrett .

A Bozza , há mais de 60 anos no mercado brasileiro, é
referência internacional e mantém um departamento
de engenharia dedicado ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento contínuo da sua linha de produtos,
buscando o aumento da produtividade de suas
máquinas com redução dos custos operacionais.

São mais de 5.000 produtos à disposição entre
instrumentos de medição, ferramentas de precisão,
sistemas ópticos de medição, máquinas universais de
ensaio, sistemas de inspeção sem contato de linhas de
produção, projetores de perfil, ferramentas manuais e
acessórios para ferramentas elétricas.

A empresa produz uma linha completa de equipamentos
para lubrificação: unidades móveis para lubrificação e
abastecimento, bombas manuais e pneumáticas para
óleo e graxa, medidores, carretéis retráteis, comboios
de lubrificação hidráulicos modulados, pressurizados,
oficinas móveis, bombeiros agrícolas, tanques pipa para
água e irrigação, tanques abastecedores e acessórios.
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FERRAMENTAS PARA TUBOS | LUBRIFICAÇÃO

WWW.CARLSONS.COM.BR
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FERRAMENTAS MANUAIS ESPECIAIS | SERRAS, MÁQUINAS E METROLOGIA
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QUALIDADE E TECNOLOGIA
EM FERRAMENTAS ELÉTRICAS
PORTÁTEIS E À BATERIA.

FERRAMENTAS MANUAIS COM
ERGONOMIA E SEGURANÇA.

Com a mais completa e extensa Linha de Ferramentas
a Baterias dos mercados nacional e internacional, a
Makita oferece o que há mais de avançado em termos
de tecnologia de produtos sem fios e as mais variadas
aplicações que primam pela praticidade, versatilidade e
principalmente economia para o consumidor.

Para a Beta , design não significa apenas aparência,
mas acima de tudo um excelente desempenho. "O estudo
e concepção de uma ferramenta tem por objetivo alcançar
segurança, força e facilidade de uso.” É por isso que
o projeto de concepção é baseado em necessidades
funcionais: funcionalidade leva à aparência e o design
aparece como o resultado final de um estudo detalhado
de materiais e acabamentos.

E graças aos constantes investimentos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) a Makita já oferece produtos
movidos a bateria que atingem a mesma potência e
performance dos similares movidos a eletricidade, sempre
seguindo o mais rígido padrão internacional de qualidade
Makita em todos os seus modelos.
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MÁQUINAS E ACESSÓRIOS

Com este objetivo, a Beta renova constantemente o design
de seus produtos, revendo suas partes e materiais. A Beta
produz ferramentas para mecânicos profissionais, desde
a manutenção industrial até à reparação automotiva, e
para todos aqueles cujo hobbies são muito mais do que
um simples passatempo.

WWW.CARLSONS.COM.BR

(11) 3351-5000

FERRAMENTAS MANUAIS | ORGANIZAÇÃO
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ESPECIALISTAS EM ALICATES

SOLUÇÕES POR TODO O ESPECTRO
DE TECNOLOGIAS ADESIVAS E
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO.

A marca Loctite® , parte do portfólio da Henkel desde
1997, é reconhecida pela excelência de seus adesivos
e vedantes. Desde o desenvolvimento original de uma
tecnologia anaeróbica há mais de cinquenta anos, os
produtos Loctite® tornaram-se componentes vitais em
muitas das máquinas e produtos que estão no centro do
dia-a-dia.
Os produtos Loctite® fornecem soluções por todo
o espectro de tecnologias adesivas e processos de
fabricação. São usados em mercados tão diversos quanto
o de eletrônica, automotivo, aeroespacial, biomédico e
muitas industrias de fabricação.

O desempenho, a vida útil e a ergonomia dos alicates
Knipex baseiam-se nas elevadas expectativas dos
profissionais que as utilizam.
Com esse objetivo, usamos materiais de elevadíssima
qualidade e a mais moderna tecnologia de produção.
A gama com cerca de 1000 artigos permite uma escolha
adequada a cada aplicação - mesmo em áreas de
aplicação modernas tais como: tecnologia solar, energia
eólica e aviação.

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA MOVIMENTAÇÃO E
ELEVAÇÃO

Menos é mais: concentramo-nos numa única gama
de produtos para alcançarmos vantagens notáveis em
qualidade e desempenho. Portanto, hoje KNIPEX é a
marca líder mundial na produção de alicates. Usuários
em mais de 100 países trabalham com alicates KNIPEX.

A Yale representa uma das marcas mais populares
na indústria de manuseio de materiais, com usuários
especificando-a para aplicações que vão desde
plataformas de petróleo offshore até produção de celulose
e papel.
Conhecida por uma ampla gama de produtos de
cabos de aço, a marca Yale é sinônimo de alta
qualidade e desempenho. Fornecidos principalmente
por meio de guindastes como parte de sistemas
completos de elevação suspensa, os produtos da
Yale são usados 
em centenas de indústrias em todo
o mundo. Além da linha principal de guindastes de
cabo, guinchos manuais e ferramentas de alavancas
também estão disponíveis sob a popular marca Yale.
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FORNECEDORES

QUALIDADE, CONFIABILIDADE
E LIDERANÇA GLOBAL

A CARLSONS TRABALHA COM AS MELHORES SOLUÇÕES EM
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DO MERCADO

Os Sistemas de Fixação HUCK foram projetados para
fornecer fixações permanentes e resistentes à vibração
que resultem em instalações consistentes, repetidas
vezes.
Os Fixadores HUCK (HUCKBOLTS e Rebites Cegos)
são utilizados em vários mercados industriais incluindo
o setores de mineração, ferrovias, energia renováveis,
agricultura, petróleo e gás, caminhões, reboques,
ônibus e automotivo dentre outros.
A Carlsons há mais de 25 anos como Distribuidor
Oficial, está preparada para lhe fornecer mais do que
fixadores de alta resistência.
NÓS FORNECEMOS SOLUÇÕES.

24 |

SISTEMAS DE FIXAÇÃO

WWW.CARLSONS.COM.BR

(11) 3351-5000

FORNECEDORES
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SERVIÇOS
TREINAMENTOS
E WORKSHOPS

ASSITÊNCIA TÉCNICA
E PÓS-VENDA

• Nossa equipe de vendas técnicas está preparada para
realizar o atendimento de forma a potencializar os
benefícios das aquisições de equipamentos de sua empresa,
com orientações técnicas especificas e pontuais para cada
situação. Algo que só quem tem décadas de atuação nos
diversos segmentos da indústria pode oferecer. Conforme
a necessidade do cliente, fazemos participações em
eventos internos de segurança e organizamos workshops,
sempre feitos sob medida .

Há mais de 30 anos prestando serviços de manutenção,
a Carlsons oferece assistência técnica como serviço
especializado e conta com profissionais altamente treinados,
inclusive com cursos no exterior diretamente nas fábricas dos
fornecedores. O amplo e variado estoque de peças, garante
perfeita segurança e operação para seus equipamentos.
Seja manutenção preventiva ou corretiva, a equipe técnica
faz o diagnóstico preciso e a orientação é sempre ter
atenção à manutenção preventiva (troca de kit de reparo,
lubrificação, limpeza de equipamentos), pois ajuda a
aumentar a vida útil dos equipamentos e evita gastos maiores
com reparos emergenciais. Ao optar por consertos pontuais
ou contratos de manutenção, o cliente Carlsons tem a
segurança de ter o melhor cuidado para os equipamentos.

Apresentamos a melhor solução, através de vendas
consultivas, treinamentos e pós venda. Nos últimos anos,
junto à experiência e a solidez financeira, ampliamos nosso
portfólio com serviços como desenvolvimento de projetos,
fornecimento integrado e contratos de assistência técnica.

ESTRUTURA

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA OU
CORRETIVA

• Pela constante preocupação em fornecer o que há de
melhor em ferramentas e produtos industriais, a Carlsons está
em constante inovação e busca pelos melhores fornecedores
mundiais. Para isso, conta com uma Trading nos Estados Unidos
desde 2002 para fazer vendas via importação direta e
otimizar as importações, além de trazer o que há de mais
moderno em tecnologia de equipamentos e ferramentas.

SERVIÇOS

Assistência Técnica Autorizada das melhores marcas
Qualidade reconhecida na manutenção de equipamentos
Amplo estoque de peças de reposição originais;
Instalação e treinamento

• A manutenção preventiva ou corretiva é uma atividade
importante dentro de sua corporação para a perfeita operação e
segurança de seus equipamentos ou linha de produção.

• Hoje contamos com filiais comerciais em Belo Horizonte,
Caxias do Sul, Curitiba e Sorocaba, com o objetivo de estarmos
mais próximo aos clientes. O centro de distribuição em
Diadema está estrategicamente localizado e permite uma
logística mais inteligente. A Carlsons também inaugura o
Centro de Serviços em Gravataí - RS, com profissionais
especializados em criação de projetos, instalações de
tubulação entre outros serviços.
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Para isso a Carlsons disponibiliza aos seus clientes:

Estamos sempre orientando nossos clientes a manutenção
preventiva (troca de kit de reparo, lubrificação, limpeza
de equipamentos) pois ajuda a aumentar a vida útil de seu
equipamento, evitando um custo maior com manutenção corretiva.
Estamos preparados para atender Contratos de Manutenção,
anual ou de longo prazo.

WWW.CARLSONS.COM.BR

(11) 3351-5000

Logística para retirada e entrega das máquinas e
equipamentos*
Técnico permanente na empresa contratante*
Contrato de manutenção*
* Serviços a contratar

Entre em contato conosco: 11 3351-5090
a.tecnica@carlsons.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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QUALIDADE POR EXCELÊNCIA

Carlsons Filial ABCD (Logística)
Rua Solimões, 251
Diadema – SP – Campanário – 09930-570
Carlsons Curitiba
Rua Tibagi, 576 – Cj.705
Curitiba – PR – 80060-110
(41) 3276-3625
curitiba@carlsons.com.br
Carlsons Belo Horizonte
Av. dos Engenheiros, 431
Belo Horizonte – MG – 30840-563
(31) 2391-0070
vendas.mg@carlsons.com.br
Carlsons Sorocaba
Av. Rudolf Dafferner, 400 – Sala 201 – Bloco B
Sorocaba – SP – 18085-005
(15) 3141-2403
vendas.sorocaba@carlsons.com.br

Carlsons São Paulo (Matriz\Loja)
Av. Rio Branco, 940
São Paulo – SP – Campos Elíseos – 01206-001
(11) 3351-5000
vendas@carlsons.com.br
Carlsons Assistência Técnica
Al. Barão de Piracicaba, 139
São Paulo – SP – Campos Elíseos – 01206-010
(11) 3351-5091
a.tecnica@carlsons.com.br
Carlsons Caxias
Rua Ângelo Chiarello, 2811 – Sala 403
Caxias do Sul – RS – Pio X – 95032-460
(54) 3419-9478
vendas.sul@carlsons.com.br
Carlsons Centro de Serviços
RS-030, 1805 - Pavilhão 03 - Parque do Itatiaia
Gravataí - RS - 94198-000
centrodeservicos.rs@carlsons.com.br
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