


Ao longo de mais de 50 anos de atuação no setor metal mecânico, a Sacchelli 
desenvolveu uma estrutura técnica, operacional e comercial com processos 
próprios, agilidade e flexibilidade para comercialização de aços especiais não 
planos para construção mecânica, posicionando o grupo como um dos maio-
res distribuidores destes produtos no país.

A Sacchelli está preparada para agregar valor e entregar soluções inovadoras 
aos seus clientes, dispondo de estoque estratégico, logística integrada, co-
laboradores capacitados, moderno parque fabril e laboratório completo para 
estudos e ensaios destrutivos & não destrutivos.

Com foco na excelência no atendimento, a Sacchelli possui atuação desta-
cada em diversos segmentos, tais como: automobilístico, autopeças, equi-
pamentos e implementos agrícolas, sucroalcooleiro, mineração, geração de 
energia, bens de consumo, bens de capital e entre outros.

Quando pensar em aços especiais, a melhor opção é 
a Sacchelli. Uma empresa especializada em aço e na 
satisfação dos seus clientes.

SACCHELLI – EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO 
NA DISTRIBUIÇÃO DE AÇOS ESPECIAIS



• Corte (C.N.C.)

• Tratamento Térmico Qualificado

• Inspeções e Ensaios (destrutivos e não destrutivos)

• Usinagem

• Estoque Consignado

• Suporte Técnico

Produtos e serviços

Materiais

serviços 
agregados

A Sacchelli conta com sua experiência e parcerias sólidas para atender 
as mais rigorosas exigências dos mercados em que atua.

A Sacchelli dispõe de estoque com mais de 25.000 toneladas, 
provenientes de usinas nacionais e internacionais, qualificadas e 

reconhecidas, conforme as classificações a seguir:

• Aços carbono e ligados.

• Perfis: redondo e especiais sob encomenda (buchas, anéis, discos e esboços).

• Faixa de Bitola: de ¼” (6,35 mm) até 31” (787,40 mm).

acabaMentos

• Bruto 
(laminado e forjado)

• Descascado

• Trefilado

• Desbastado com 
sobremetal

• Peças conforme 
desenho



Caxias do Sul/RS 
Rua Ângelo Chiarello, 3157 
Bairro Pio X 
Caxias do Sul/RS – 95032-460 
Tel.: (54) 3211-4877 
caxias@sacchelli.com.br

Piracicaba/SP 
Rua Flávio Beltrame, 1705
Distrito Industrial Unileste 
Piracicaba/SP – 13422-140
Tel.: (19) 3429-1133
piracicaba@sacchelli.com.br

São Carlos/SP
Av. Getúlio Vargas, 1249 – Vila Lutfalla
São Carlos/SP – 13570-390
Tel.: (16) 3368-4411
saocarlos@sacchelli.com.br

São José do Rio Preto/SP
Av. Arthur Nonato, 1767 – Jd. Santa Maria
S. J. do Rio Preto/SP – 15080-255
Tel.: (17) 3216-5454
riopreto@sacchelli.com.br

São Paulo/SP
R. Capitão Pacheco e Chaves, 338 
Vila Prudente
São Paulo/SP – 03126-000
Tel.: (11) 3377-8277
vilaprudente@sacchelli.com.br

Jacareí/SP
Rua Jerônimo Pais, 201 
Jardim Nova Esperança
Jacareí/SP – 12324-650
Tel.: (12) 3956-6550
jacarei@sacchelli.com.br

Av. Narain Sing, 391 – Bonsucesso, Guarulhos/SP – 07250-000
Tel.: (11) 2465-2350
sacchelli@sacchelli.com.br

Unidades logísticas

www.sacchelli.com.br

Matriz

Anthis Metalúrgica/SP
R. Carlos Alberto Werneck, 112 
Vila Santa Tereza
São Paulo/SP – 04187-340
Tel.: (11) 2334-6122
anthis@anthis.com.br


