
Apresentação da Empresa



Quem somos
A STEULA sabe que o consumidor moderno não está somente preocupado em comprar os produtos mais baratos,
mas adquirir produtos que representem soluções duradouras e funcionais para suas necessidades. 

É por isso que a STEULA aposta em uma linha de produtos que vem ganhando a preferência do consumidor
brasileiro e latino-americano, fundamentalmente, por sua qualidade e confiabilidade.

APRIMORAR SEMPRE é a nossa proposta!

A STEULA iniciou suas atividades em 1958 e sua fábrica está em prédio próprio com 1.600 m2 de área construída.
Para fabricar seus produtos, a STEULA conta com linhas de produção modernas e automatizadas e funcionários
capacitados a garantirem a qualidade de sua própria produção através de técnicas de controle avançadas e 
instrumentos de medição e calibração em todas as etapas de fabricação.



Nossos Produtos
www.steula.com.brwww.steula.com.br

Linha completa em

www.steula.com.brPistolas para Pintura e Aerógrafos

Esguichos p/ lava-rápido

Calibradores e Medidores de pressão de pneus

Esguichos e Aspersores p/ jardinagem

Pistolas p/ Emborrachamento
Engates e ConexõesVálvulas de Esfera e Torneiras

Filtros e outros itens p/ tratamento de ar comprimido

Pulverizadores

Bicos p/ encher pneus
Bicos p/ limpeza



Política de Qualidade
Desejamos garantir a satisfação dos nossos clientes através da venda de produtos e serviços que 
correspondam às suas expectativas em relação à função, preço, pontualidade na entrega, durabilidade, qualidade
e proteção ao meio ambiente.

A frase , que acompanha nosso logotipo, traduz e resume fielmente nosso “APRIMORANDO SEMPRE”
conceito de qualidade. Os princípios fundamentais de nossa política para a qualidade são o foco no cliente
e a melhoria contínua. Assim, é nossa responsabilidade e compromisso atender os requisitos legais, prevenir
falhas e buscar a melhoria contínua de cada processo, aprimorar relacionamentos entre clientes, funcionários
e fornecedores, promover a segurança no trabalho e o respeito ao meio-ambiente, aumentar a produtividade,
otimizando o desempenho dos produtos e buscando sua adequação ao uso.

Em 26/junho/2015 a STEULA atingiu a surpreendente marca de
 uma proeza 3.000 dias sem acidentes de trabalho:

dentre empresas do setor metal-mecânico, uma conquista que
se faz dia-a-dia, com investimentos da empresa, com o 
comprometimento de cada trabalhador e com foco em 
segurança em cada atividade realizada.



Atendimento ágil e suporte
aos Clientes e Distribuidores

A STEULA mantém estoque de produtos acabados
que assegura uma entrega  super rápida. Parcerias 
estratégicas com transportadoras nos permitem
entregar CIF para quase todos os estados
brasileiros.

No site e em nosso canal   WWW.STEULA.COM.BR
 Youtube.com/steulaequipamentos nossos clientes

tem acesso a informações técnicas e comerciais
sempre atualizadas e disponíveis 24 hs por dia.

No site temos o , área ATENDIMENTO STEULA-ON-LINE
restrita onde os clientes podem transmitir seus pedidos
e acompanhar as entregas, imprimir 2ª via de boletos,
download de manuais, listas de preços, catálogos e tabelas
técnicas com toda facilidade e praticidade que a INTERNET
oferece.



Nossa equipe está treinada e capacitada a dar o suporte necessário a nossos clientes via
Telefone, E-mail, Skype ou Facebook.

Mantemos uma comunicação ativa e frequente com nossos distribuidores divulgando novidades, 
lançamentos, alterações / melhorias dos produtos e prestando orientações sobre uso e aplicações
dos nossos produtos.

A STEULA conta com mais de 2.000 clientes
distribuidores ativos e possui representantes 
em todo o Brasil para atender e dar suporte a 
esses distribuidores. Consulte nosso site para 
conhecer o representante STEULA em sua região.

A STEULA oferece um suporte pós-venda de qualidade
a seus clientes e conta com mais de 80 PATS

(Postos de Assistência Técnica Autorizada) 
distribuídos pelo Brasil.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUTORIZADA

PISTOLAS PARA PINTURA



Para maiores informações consulte-nos

STEULA EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Sebastião Canesso, 292 - Vila Canesso - PEDREIRA - SP
13920-000 - Brasil
Fone: 55 (19) 3893-2466 / 3893-2610

Site: www.steula.com.br
Facebook : www.facebook.com/steulaequipamentos 
You Tube : www.youtube.com/steulaequipamentos
E-mail :  Skype : steula@steula.com.br steula.steula 

Aprimorando Sempre

www.steula.com.br
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