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(31) 3627 1023
www.sagrupo.com

CATÁLOGO DE PRODUTOS
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LEVAMOS NO PEITO A MISSÃO

DE DAR SEGURANÇA, QUALIDADE

E PRATICIDADE À VOCÊ!



EMPRESA
A

A SA é uma empresa com 15 anos de atuação no Brasil, nascida em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, com o objetivo de oferecer móveis e 
estruturas de aço de excelente qualidade por um preço justo. Em 
2008 com nova sede construída em Ribeirão das Neves/MG, possui 
40.000m² sendo 25.000m² de área construída.

Em 2011 criou sua unidade de armazenagem e lança no mercado as 
Estruturas Porta Paletes. Com máquinas modernas e tecnologia de 
ponta visa oferecer um produto nobre com alta definição estrutural e 
acabamento sem igual.

A SA é uma empresa que está em plena expansão com canais de 
distribuição em todo território nacional. Todo esse constante 
crescimento faz da SA a indústria mais capacitada para oferecer as 
melhores soluções para sua empresa. Nossa equipe comercial e de 
projetos conta com profissionais altamente qualificados e treinados, 
objetivando um atendimento diferenciado de acordo com o perfil do 
seu negócio.

03 04





PORTA PALLETS
O sistema de armazenagem tipo Porta Pallets é utilizado para armazenar grande 

variedade de produtos paletizados com o máximo de aproveitamento de espaço, 
permitindo a verticalização de forma simples e seletiva. Trata-se de uma estrutura onde 
as prateleiras são substituídas por vigas (longarinas), que se encaixam nas colunas, com 
possibilidade de regulagem de altura, podendo dimensionar conforme a carga e 
necessidade dos clientes. Os pallets são armazenados e retirados individualmente por 
empilhadeiras que se movimentam através de corredores, ou manualmente dependendo 
do tipo de produto armazenado, 100% de seletividade.
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A SA Armazenagem possui uma linha completa de acessórios, 
possibilitando uma armazenagem mais segura e eficaz.

Protetores individuais de coluna
Protetores de canto e cabeceira
Guias especiais para pallets ou cargas containerizadas

IMAGEM PORTA PALLETS
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PORTA PALLET DUPLO



DRIVE-IN E DRIVE-TROUGH
É um sistema de armazenagem constituído por um bloco continuo de estruturas, não 

separadas por corredores intermediários. As empilhadeiras movimentam-se dentro da 
própria, ao longo de “RUAS” internas, não há vigas bloqueando o acesso da 
empilhadeira para colocar e retirar os pallets. Os pallets são apoiados sobre braços de 
aço em balanço, fixados nos montantes da estrutura drive-in. Aplica-se em produtos de 
alto giro e alta densidade de estocagem, dependendo do estudo e necessidade de 
cada cliente.

IMAGEM DRIVE-IN

IMAGEM SISTEMA DINÂMICO

IMAGEM DRIVE-TROUGH
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Sistema de armazenagem dinâmico trata-se de um sistema no qual os planos de 
carga estáticos, vigas e longarinas são substituídos por trechos de esteiras de roletes 
com freio redutor, ligeiramente inclinados, descendentes no sentido da entrada para 
sua saída. A idéia é simples e singular, o pallet movimenta-se lentamente por força da 
gravidade, para o lado onde é feito a seleção do mesmo, conforme é sendo removido 
o primeiro pallet da saída, os outros avançam automaticamente para tomar seu lugar. 
Isso é que se chama armazenagem dinâmica, rotação automática e positiva do 
estoque, com utilização eficaz do FIFO, primeiro pallet que entra é o primeiro que sai.

COM ROLETES E OU PUSH-BACK 
DRIVE-IN SISTEMA DINÂMICO
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RACKS METÁLICOS 
   Sistema de armazenagem dinâmico e versátil. Rack metálico é dimensionado suas medidas, 
estrutura de empilhamento de acordo com as necessidades, dimensões e peso de cada 
produto a ser armazenado.

E OU INTAINNERS
METÁLICOS

São dimensionados para serem empilhados um sobre o outro, atuar com sistema de blocagem, 
e tem a versatilidade de serem desmontados quando não estão sendo utilizados.

IMAGEM RACKS METÁLICOS



AUTOSSERVIÇO
Este é um modelo de estrutura Porta Pallet com expositor integrado ao varejo. A 

armazenagem é feita para facilitar e aproveitar o espaço, estocando e expondo produtos 
dentro do estabelecimento/loja. Na parte inferior de cada módulo usa-se gôndolas especiais 
para a exposição de produtos com diversas opções de acessórios, já na parte superior 
armazena-se cargas paletizadas formando o estoque.

MEZANINO
É sistema de complementação do prédio, aumentando a capacidade de armazena-

mento. Sendo uma estrutura independente, podendo ser feita com apoio em colunas 
metálicas, ou apoiada em estrutura tipo porta-pallets, estantes metálicas, ideal para 
almoxarifado e complementação, pois poderá ser feito com varios andares, um sobreposto 
ao outro, utilizando para deslocamento da mercadoria, escadas, ou monta-cargas, e 
utilizando carinhos com rodas de borracha para percorrer corredores com planos 
metálicos, ou piso wall.

IMAGENS AUTOSSERVIÇO
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CANTILLEVER
É sistema de armazenagem é ideal para armazenar produtos com dimensões, formas, 

volumes e pesos variados,  tais como :  tubos metálicos, madeira, móveis, e outras peças 
desuniformes e outros produtos diversificados. As peças são apoiadas em braços que são 
apoiados em montantes e dimensionados de acordo com o produto e suas necessidades.

IMAGEM CANTILLEVER



IMAGEM MINI PORTA PALLETS

IMAGEM MINI PORTA PALLETS

MINI PORTA
PALLET
As estruturas Mini Porta Pallet são 
desenvolvidas para armazéns onde 
as mercadorias são depositadas e 
retiradas manualmente dos planos, 
sem a necessidade do uso de empilha-
deiras. Este tipo de estrutura é 
indicado para armazenar produtos 
volumosos e de médio peso.

Kit Coluna para
Mini Porta Pallets Rack
Fundo 0,60m
Altura 2,00m

Kit Longarina para
Mini Porta Pallets Rack
Comprimento 1,80m
Suporta até 500Kg por
Longarina

Kit Bandeja c/ 6 para
Mini Porta Pallets Rack
Espaço 1,80m X 0,60m

PARA MONTAR ESTE
MINI PORTA PALLET:

Mini Porta Pallet Inicial

Mini Porta Pallet Inicial + Continuação
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A SA GÔNDOLAS lança a Linha New Plus com a nova coluna perfurada com 
espaçamento de 25mm, o que permite o dobro de opções de regulagem no posi-
cionamento das prateleiras em relação à antiga coluna e mais usual no mercado. 
Além de outras vantagens, o passo 25 permite obter ganhos entre 15% e 18% de 
espaço linear de gondola por metro quadrado, é uma solução moderna e eficaz.

Os novos braços (SLG) permitem a regulagem das bandejas 
em três posições diferentes, o que facilita a exposição dos 
produtos de acordo com a conveniência do cliente.

GÔNDOLAS NEW PLUS

GÔNDOLA DE CENTRO INICIAL

02 base 40cm + 06 band. 30cm            125x95x40

02 base 40cm + 06 band. 30cm            140x95x40

02 base 40cm + 08 band. 30cm            170x95x40

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 08 band. 40cm  

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho, azul e verde.

Bandejas # 24 com reforço.Opções de Coluna # 16

Obs:. Temos gôndolas com bandeja #22 e coluna #14

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

PONTA DE GÔNDOLA

base 40cm + 03 band. 30cm            125x80x40

base 40cm + 04 band. 30cm            140x80x40

base 40cm + 04 band. 30cm            170x80x40

base 50cm + 03 band. 30cm            125x80x50

base 50cm + 03 band. 30cm            140x80x50

base 50cm + 04 band. 30cm            170x80x50

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho, azul e verde.

Bandejas # 24 com reforço.Opções de Coluna # 16

Obs:. Temos gôndolas com bandeja #22 e coluna #14

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

GÔNDOLA DE CENTRO COM TELA

02 base 40cm + 06 band. 30cm            125x95x40

02 base 40cm + 06 band. 30cm            140x95x40

02 base 40cm + 08 band. 30cm            170x95x40

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 08 band. 40cm  

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho, azul e verde.

Bandejas # 24 com reforço.Opções de Coluna # 16

Obs:. Temos gôndolas com bandeja #22 e coluna #14

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

GÔNDOLA DE PAREDE INICIAL+
CONTINUAÇÃO

02 base 40cm + 06 band. 30cm            125x95x40

02 base 40cm + 06 band. 30cm            140x95x40

02 base 40cm + 08 band. 30cm            170x95x50

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 08 band. 40cm

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho,

azul e verde.

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

GÔNDOLA PAREDE INICIAL

base de 40cm + 04 band. 30cm            170x95x40

base de 40cm + 05 band. 30cm            200x95x40

base de 50cm + 04 band. 40cm            170x95x50

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho,

azul e verde.

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas
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GÔNDOLA CENTRO COM TELA+
CONTINUAÇÃO COM TELA SEM
BANDEJA

02 base 40cm + 06 band. 30cm       125x95x40

02 base 40cm + 06 band. 30cm       140x95x40

02 base 40cm + 08 band. 30cm       170x95x40

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 08 band. 40cm

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo,

vermelho, azul e verde.

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

GÔNDOLA INICIAL DE TELA +
CONTINUAÇÃO

02 base 40cm + 06 band. 30cm        125x95x40

02 base 40cm + 06 band. 30cm        140x95x40

02 base 40cm + 08 band. 30cm        170x95x40

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 08 band. 40cm  Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo,

vermelho, azul e verde.

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

PONTA DE GÔNDOLA COM PODIUM

40cm + 03 band. 30cm                    125x80x40

40cm + 04 band. 30cm                    140x80x40

40cm + 04 band. 30cm                    170x80x40

50cm + 03 band. 30cm                    125x80x50

50cm + 03 band. 30cm                    140x80x50

50cm + 04 band. 30cm                    170x80x50

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho, azul e verde.

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

GÔNDOLA CENTRO TELA +
CONTINUAÇÃO TELA + PONTA
COM PODIUM COM FUNDO

02 base 40cm + 06 band. 30cm        125x95x40

02 base 40cm + 06 band. 30cm        140x95x40

02 base 40cm + 08 band. 30cm        170x95x40

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 08 band. 40cm  

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo,

vermelho, azul e verde.

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

GÔNDOLA CENTRO INICIAL
COM VASSOUREIRO

base de 40cm                                            170x95x40

base de 40cm                                             200x95x40

base de 50cm                                             170x95x50

base de 50cm                                             200x95x50

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo,

vermelho, azul e verde.

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

GÔNDOLA CENTRO INICIAL +
CONTINUAÇÃO + PONTA COM
PODIUM COM FUNDO

02 base 40cm + 06 band. 30cm  125x95x40

02 base 40cm + 06 band. 30cm  140x95x40

02 base 40cm + 08 band. 30cm  170x95x40

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 06 band. 40cm  

02 base 50cm + 08 band. 40cm  

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo,

vermelho, azul e verde.

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas
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GÔNDOLA CENTRO COM CESTOS/RÉGUA
E GANCHOS

base de 40cm                                  170x95x40

base de 40cm                                  200x95x40

base de 50cm                                  170x95x50

base de 50cm                                  200x95x50

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho,

azul e verde.

Bandejas # 24 com reforço.Opções de Coluna # 16

Obs:. Temos gôndolas com bandeja #22 e coluna #14

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

GÔNDOLA CENTRO COM CESTOS

base de 40cm                                  170x95x40

base de 40cm                                  200x95x40

base de 50cm                                  170x95x50

base de 50cm                                  200x95x50

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho,

azul e verde.

Bandejas # 24 com reforço.Opções de Coluna # 16

Obs:. Temos gôndolas com bandeja #22 e coluna #14

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

GÔNDOLA CENTRO COM RÉGUAS E
GANCHOS

base de 40cm                    170x95x40

base de 40cm                    200x95x40

base de 50cm                    170x95x50

base de 50cm                    200x95x50

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho,

azul e verde.

Bandejas # 24 com reforço.Opções de Coluna # 16

Obs:. Temos gôndolas com bandeja #22 e coluna #14

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas
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GÔNDOLA NEW PLUS 2MTS

base de 40cm + 05 band. 30cm      200x95x40

base de 50cm + 05 band. 40cm      200x95x50

Cor: Branca

Opções de Porta Etiquetas nas cores amarelo, vermelho,

azul e verde.

Medidas e informações técnicas:

Opções Medidas

IMAGEM GÔNDOLA NEW PLUS



GÔNDOLAS SUPER PLUS INICIAL,
CONTINUAÇÃO E PONTAS
COM PODIUM

1,20A x 1,00L        

1,40A x 1,00L

1,75A x 1,00L         

2,00A x 1,00L    

2,10A x 1,00L 

Medidas e informações técnicas:

Medidas Profundidade base

Profundidade
bandejas

opções de 30/40/45 

ou 50cm em todos os 

tamanhos

opções de 20/30/

35/ ou 40cm em 

todos os tamanhos

Cor: Branca

Opções de Porta 

Etiquetas nas cores 

amarelo, vermelho,

azul e verde.

GÔNDOLAS SUPER PLUS COM CESTOS

1,20A x 1,00L        

1,40A x 1,00L

1,75A x 1,00L         

2,00A x 1,00L    

2,10A x 1,00L 

Medidas e informações técnicas:

Medidas Profundidade base

Profundidade
bandejas

opções de 30/40/45 

ou 50cm em todos os 

tamanhos

opções de 20/30/

35/ ou 40cm em 

todos os tamanhos

Cor: Branca

Opções de Porta 

Etiquetas nas cores 

amarelo, vermelho,

azul e verde.

Fundo único desli-

zante, não leva 

parafusos.

GÔNDOLAS SUPER PLUS
A Gôndola Super Plus é um produto com grande capacidade de carga, cada uma de 

suas bandejas têm 1 metro de largura  e suportam 200Kg para a base, que tem profundi-
dade de 45 cm, e 100Kg para as bandejas restantes, com profundidade de 36cm . 
Chapas Coluna # 14 / Bandeja # 22 / SLG # 14. 
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Testeira

Acessório Gôndola

de Farmácia

ACESSÓRIOS

Coluna Gôndola

de Centro 1,60 SA

Coluna Gôndola

Parede 1,60 SA

Fundo Gôndola

0,90 x 0,40 C/4 SA

Kit c/4 band. Gôndola

30cm +8 slg

0,91 x 0,30 #24

Kit c/2 band Gôndola

Sup +4 slg

0,91 x 0,40 #24

Podium Ponta de 

Gôndola Plus SA

Ganchos Vassoureiro

40cm x 7,6cm

Porta Etiquetas SA

verde azul

amarelo vermelho

Régua p/ Ganchos

Divisória para cesto Pé Gôndola de Centro Plus

Gancho simples

Gancho Duplo 

Cesto 30/40 cm



Ponta de Gôndola

3 Faces

Ponta de Gôndola

Podium com Cestos

Gôndola de Centro Inicial + Continuação com Ponta 

Podium e Acessórios

Gôndola de Centro
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1,20A x 1,00L        

1,40A x 1,00L

1,75A x 1,00L         

2,00A x 1,00L    

2,10A x 1,00L 

Medidas e informações técnicas:

Medidas Profundidade base

Profundidade
bandejas

opções de 30/40/45 

ou 50cm em todos os 

tamanhos

opções de 20/30/

35/ ou 40cm em 

todos os tamanhos

Cor: Branca

Opções de Porta 

Etiquetas nas cores 

amarelo, vermelho,

azul e verde.

Fundo único desli-

zante, não leva 

parafusos.

GÔNDOLAS SUPER PLUS
GANCHOS E RÉGUAS

1,20A x 1,00L        

1,40A x 1,00L

1,75A x 1,00L         

2,00A x 1,00L    

2,10A x 1,00L 

Medidas e informações técnicas:

Medidas Profundidade base

Profundidade
bandejas

opções de 30/40/45 

ou 50cm em todos os 

tamanhos

opções de 20/30/

35/ ou 40cm em 

todos os tamanhos

Cor: Branca

Opções de Porta 

Etiquetas nas cores 

amarelo, vermelho,

azul e verde.

Fundo único desli-

zante, não leva 

parafusos.

GÔNDOLAS SUPER PLUS COM
CESTOS/GANCHOS E RÉGUAS

IMAGENS GÔNDOLAS SUPER PLUS

OPÇÕES DE GÔNDOLAS SUPER PLUS NA COR PRETA



GÔNDOLAS DE FARMÁCIA
Tamanhos comercializados:
Centro  1,40 mt

Parede 2,00 mt

Bandeja # 24, Coluna # 16, SLG  # 16

Gôndola de Centro

Gôndola de Parede

Gôndola de Parede com Testeira

Banca
80 x 80cm / Alt.: 1,00m

Alt. da Grade: 25cm

Carrinho Superm. desmontável
Capac.: 110 L / Alt: 1,00m / Larg: 75cm

Cesto Empilhável 
Grande Alt.: 1,60m

Comp.: 0,94m 

Cesto para Fraldas
80 x 84cm Alt.: 0,64m

Check stand
71 x 41cm Alt.: 1,23m

Cesto Empilhável
Pequeno Alt.: 1,60m

Comp.: 0,48m 

GÔNDOLAS
SUPER PLUS LUXO

1,20A x 1,20L        

1,40A x 1,20L         

1,75A x 1,20L         

2,00A x 1,20L    

2,10A x 1,20L 

Medidas e informações técnicas:

Medidas Profundidade base

Profundidade
bandejas

Fundo Duplo de Encaixe

opções de 30/40/45 

ou 50cm em todos os 

tamanhos

opções de 20/30/

35/ ou 40cm em 

todos os tamanhos

Cor: Branca
Opções de Porta 
Etiquetas nas cores 
amarelo, vermelho,
azul e verde.

ARAMADOS
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Bandejas:
base 30 cm x 25 cm, demais

bandejas 91 cm de largura.

Pintura eletrostática epóxi;

Pés com regulagem de altura

Bandejas ajustáveis

Toda de encaixe, não utiliza parafusos.



RACKS

Rack Inicial + Continuação

Rack Inicial 1,70 m Rack Inicial 2,00 m

É uma peça robusta, ideal para expor e 
armazenar produtos pesados como bebidas e 
cereais. Cada bandeja de 60 cm suporta até 
200 kg e sua base (60cm) suporta até 400 kg.

Medidas e informações técnicas:
0,95 x 1,70m base de 60cm + 2 band. de 60cm

0,95 x 2,00m base de 60cm + 3 band. de 60cm

Coluna chapa 16

Bandejas chapa 22.

CHECK-OUT
2MTS/1,5MTS

O Check-out SA é prático, total-
mente desmontável e de fácil mon-
tagem. Com lindo acabamento e 
design moderno ele pode ter seus 
detalhes nas cores, amarelo, azul, 
verde ou vermelho. É uma peça única 
que pode ser montada dos dois 
lados, tanto direito quanto esquerdo, 
de acordo com a necessidade do 
estabelecimento. Produzido em 
chapa com pintura eletrostática a pó 
de alta resistência na cor branca.

Check-out monta
dos dois lados.

Embalagem única!

33 34IMAGENS RACKS IMAGENS CHECK-OUT DESMONTAGEM





ARQUIVOS ARMÁRIOS

ESTANTES

Arquivo de aço com 04 gavetas, cor cinza, com 
chave, porta etiquetas e puxador. 

Com rolamento /Chapa 26

1325 x 460 x 600 (A x L x P)

ARQUIVO CURTO

Com rolamento /Chapa 26

1325 x 460 x 690 (A x L x P)

ARQUIVO LONGO

Com carrilhão /Chapa 22

1325 x 460 x 690 (A x L x P)

ARQUIVO LONGO

Nas chapas 26 ou 22. 

1980 x 920 x 300 (A x L x P)

1980 x 920 x 400 (A x L x P)

740x700x300 (A x L x P) 

Opções de chapa 26/24/22

02 portas com 01 bandeja fixa com

chave e puxador 

Cor: Cinza

 

Cor: Cinza

Cor: Cinza

Cor: Cinza

ESTANTE LEVE

PA-50 ARMÁRIOS DE AÇO

1530x700x300 (A x L x P) 

Opções de chapa 26/24/22

02 portas com 01 bandeja fixa com

chave e puxador 02 portas com 03 

bandejas sendo 01 fixa e 02 

reguláveis com chave e puxado

Cor: Cinza

 

PA-15 ARMÁRIOS DE AÇO

1730x700x300 (A x L x P) 

Opções de chapa 26/24/22

02 portas 03 bandejas, sendo 01 

fixa e 02 reguláveis com chave e 

puxador

Cor: Cinza

 

PA-17 ARMÁRIOS DE AÇO
chapa 22, cor cinza.

Bandeja #22, Coluna # 16

1980 x 920 x 300 ( A x L x P )

1980 x 920 x 400 ( A x L x P )

Tamanhos especiais altura de 

2,50mts e 3,00mts e profundi-

dade 60cm.

ESTANTE INDUSTRIAL

Armários de duas portas com chave e puxador, podem ser fabricados nas 
chapas 26, 24 ou 22, cor cinza.
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ROUPEIROS

1980x900x400 (A x L x P) 

Opções de chapa 26/24/22

02 portas 04 bandejas, sendo 01 fixa e 03 

reguláveis com chave e puxador

Cor: Cinza

 

PA-90 ARMÁRIOS DE AÇO

1980x1160x400 (A x L x P) 

Opções de chapa 26/24/22

02 portas 04 bandejas, sendo 01 

fixa e 03 reguláveis chave e puxador

Cor: Cinza

 

PA-120 ARMÁRIOS DE AÇO

Com pitão para cadeado ou fechadura, confeccionados nas chapas 26, 
24 ou 22, cor cinza.

1950 x 480 x 400 (A x L x P)

R02 PG INSALUBRE
1950 x 980 x 420 (A x L x P)

R04 PG INSALUBRE

1950 x 340 x 350  (A x L x P)

R01 PG

1950 x 950 x 350
(A x L x P)

R12 PP
1950 x 1255 x 350

(A x L x P)

R08 PG
1950 x 1255 x 350

(A x L x P)

R16 PP
1950 x 1255 x 350

(A x L x P)

R20 PP

1950 x 340 x 350  (A x L x P)

R02 PG
1950 x 340 x 350  (A x L x P)

R04 PP

1950 x 645 x 350  (A x L x P)

R04 PG
1950 x 645 x 350  (A x L x P)

R08 PP
1950 x 950 x 350  (A x L x P)

R06 PG
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SA

SA

“Fabricar com simplicidade, qualidade, com-
petitividade e lucratividade, soluções ágeis e 
personalizadas em sistemas de armazenagem, 
atendendo as necessidades e interesses dos 
clientes, colaboradores e meio ambiente, 
transformando-os em parceiros  através de um 
relacionamento sólido”

POLÍTICA: 

VISÃO DE VENDA:

Nosso conceito de revenda visa a credenciar parceiros comerciais e distribuir seus 
produtos objetivando fortalecer uma rede nacional de distribuidores, atuando 
fortemente de forma descentralizada em seu nome, como revendas ou vendas 
com comissão.

OBJETIVOS DOS NEGÓCIOS:

Aumentar a oportunidade de negócios;
Ter produtos a pronta entrega;
Solucionar problemas de armazenagem de seus clientes;
Ter o domínio de mercado;
Ter o diferencial diante a concorrência;

OBJETIVO DO SACAD:

Ir além do exigido pelo mercado, impulsionando vantagem competitiva com iniciativa, 
autonomia,  criatividade e disposição para melhorar cada vez mais. Antecipar, 
compreender, explorar e recomendar boas ideias para nossos clientes. Ir além dos 
limites, avançar; estabelecendo desafios estimulantes em busca do desenvolvimento, 
continuidade, benefícios e dos resultados que desejamos.
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Rod BR 040, km 516, nº 516 - Vereda, Ribeirão das Neves - MG

(31) 3627 1023
www.sagrupo.com

CATÁLOGO DE PRODUTOS
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