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A EMPRESA
Somos a M 3 Metal, uma empresa brasileira que desde 1994 produz 
peças metálicas para todas as finalidades. Temos ampla experiência
na área industrial, mas também atuamos com a mesma qualidade no 
setor automobilístico, agrícola, mineradoras, confecções, entre outros.
 
Possuímos equipamentos de tecnologia avançada e trabalhamos com
o processo de foto-fabricação para elaborar peças técnicas de alta 
qualidade, precisão e excelente preço.
 
Temos experiência na implementação e desenvolvimento de novos 
projetos e protótipos, sempre seguindo as exigências e necessidades
de cada cliente.
 
Nossos profissionais são altamente qualificados e possuem longa 
experiência no ramo metalúrgico.
 
Com a M3 Metal, tudo pode ser produzido no metal. Afinal, somos 
especializados na fabricação de calços de alinhamento, facas, serrilhas 
industriais, placas de identificação, discos em geral, escalas, réguas
e bijuterias.



MERCADO

Produzimos peças para diversos segmentos:

Alimentícia;
Automobilística;
Confecções;
Cosméticos;
Eletrodomésticos;
Eletrônica;
Gráficas, Papel e Celulose;
Indústria Aeroespacial;
Indústria Têxtil;
Mineradoras.



MISSÃO

POLÍTICA DE QUALIDADE

MEIO AMBIENTE

“Agilidade na entrega, precisão na produção e qualidade no resultado”.

NOSSO COMPROMISSO

Trabalhar com empenho e dedicação para satisfazer as necessidades 
dos nossos clientes.

Zelar pela constante melhoria da qualidade das nossas peças
e serviços fornecidos aos nossos clientes. Sendo sempre incansáveis 
na busca e realização dos nossos objetivos.

Manter a responsabilidade social se preocupando com
a sustentabilidade atual e das futuras gerações. Comprometimento 
com a preservação da natureza, adequando suas instalações
e equipamentos para descartar os resíduos em locais próprios sem 
prejudicar o meio ambiente e a comunidade.
Possuímos aprovação CETESB e Certificado CADRI.



Consideramos nossos clientes como grandes parceiros de trabalho.
Conheça alguns deles:

C L I E N T E S



Principais materiais utilizados com diversas espessuras e comprimentos:

P R O D U T O S

AÇO INOXIDÁVEL ALUMÍNIO BRONZE LATÃONÍQUEL



PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
E SERVIÇOS EXECUTADOS

Brindes e Bijuterias;

Calços Calibrados de Precisão;

Desenvolvimento de Projetos;

Foto-Fabricação;

Facas Industriais, Discos em geral, Escalas e Réguas;

Numeradores Metálicos;

Retificas e Afiação;

Tags e Plaquetas de Identificação.



A empresa fabrica vários modelos de facas para as mais diversas
aplicações: facas planas, retas, rotativas, contra-facas, circulares
dentadas ou lisas, em variadas ligas de materiais.

FACAS INDUSTRIAIS

Facas da tubeira; 

Facas para têxteis e confecções, gráficas, indústria plástica, papel, 
celulose, etc;

Guilhotinas para corte de papel e papelão;

Serrilhas para dobradeiras STAHL e MBO.



PEÇAS TÉCNICAS DE FACAS ESPECIAIS



ORÇAMENTOS

A M 3 Metal oferece as melhores condições comerciais
do mercado com alto padrão de qualidade.
 
    Condições de pagamento ao seu alcance;
    Prazos de entrega reduzidos;
    Preços econômicos.
 
Realizamos visitas técnicas e cotações sem custo adicional.



Henrique Savone
Departamento de vendas

Tel.: (11) 3936-1625    Ramal 205
Cel.: 93803-2265
henrique@tresmetal.com.br

www.metalurgicatresmetal.com.br
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