A B.M.G.

Aço Inoxidável

ATENDIMENTO
A B.M.G. quer estar sempre perto de seus
clientes, por isso está apoiada em um
sistema integrado de alta tecnologia.

Foi fundada há mais de 20 anos, tendo como objetivo a
comercialização de aço inoxidável no mercado nacional.
Desde o início, está focada nos clientes e diariamente
busca o aprimoramento da qualidade do atendimento.

A empresa está voltada para o atendimento
diversificado, com velocidade no
processamento de informações e na entrega
dos produtos, realizada por frota própria.

Assim, para que isso seja possível, o investimento em
recursos humanos, máquinas, equipamentos e novas
instalações com infraestrutura mais adequada é contínuo.

VENDAS
O departamento de Vendas da B.M.G.

Ter uma atitude visionária buscando sempre o que
existe de mais moderno em equipamentos e cursos de
especialização se faz necessário para se destacar
no mercado com ações que estejam focadas
numa única direção: a qualidade, além de

está sempre pronto para atender todas
as solicitações dos clientes, oferecendo
sempre as melhores alternativas para o

Qualidade em aço
inoxidável que
faz a diferença

projeto a ser desenvolvido, além de buscar
as melhores condições do mercado.

www.bmginox.com.br

permanecerem num ambiente onde prevaleçam
a cooperação e o espírito de equipe.
A B.M.G. conquistou a certificação ISO
9001, confirmando o compromisso
no mercado de comercialização
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de produtos e serviços da mais

Cep. 09600-010 - São Bernardo do Campo - SP

alta qualidade em todo o país,

Fone: 55 11 4366-9800 - Fax: 55 11 4366-9808

fortalecendo a parceria com

vendas@bmginox.com.br - bmg@bmginox.com.br

os seus clientes.
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PRODUTOS

SERVIÇOS

Todos os produtos são manuseados segundo os
padrões exigidos, garantindo assim a qualidade
desde a fabricação até a entrega aos clientes.

Com o objetivo de reduzir os prazos de entrega e garantir a

Com grande disponibilidade em estoque de

qualidade nos serviços de beneficiamento, a B.M.G. iniciou

chapas, bobinas, laminados frios e quentes,

em 2008 investimentos na compra de máquinas, contratação

incluindo tubos, barras, tiras e perfis.

e treinamento de profissionais qualificados, podendo assim

A B.M.G. pode atender, com segurança

oferecer aos seus clientes mais este leque de serviços,

e rapidez todos os seus pedidos.

devidamente certificados pela ISO 9001.
Barras

LCL - 200
LCL - 1500

LCt - 1500
(Linha de corte
transversal)

Tubos

BOBINAS/CHAPAS

LINHA DE PRODUTOS
Tubos de aço
inoxidável com
e sem costura

Normas ASTM-A, 213, 249,269,270,312,409 e 778
Qualidades AISI 304, 304-L, 310,316, 316-L, etc
Bitolas De 6,00 mm até 609,60 mm

Barras de
aço inoxidável

Formatos Redondo, Quadrado, Sextavado, Chato e Cantoneira
Qualidades AISI 302, 303, 304, 304-L,316,316-L,410, 420, etc.

Chapas de
aço inoxidável

Normas ASTM-A 240
Qualidades AISI 303, 304, 304-L, 310, 316, 316-L,410,420,430, etc.

Conexões

Linha Sanitária Curvas, Tees, Reduções, Válvulas, Visores de Linha, Filtros,
(Alimentícia) Uniões para solda e Expansão nas normas RJT, SMS, TC, etc.
Linha Schedulle Curvas, Tees, Flanges, Reduções, etc.

plasma

RR - 1320
(ESCOVAMENTO
DE CHAPAS)

LCT - 720
(LINHA DE CORTE
TRANSVERSAL)
LCL - 430
(LINHA DE CORTE
LONGITUDINAL)

