
A Metallic é especializada na 
comercialização e distribuição de 

Materiais e Acessórios Industriais, tendo 
como principal a linha de Flanges e 

Conexões para alta pressão. Somos uma 
empresa 100% nacional com as 

certificações de Garantia da Qualidade, 
nossos produtos suprem indústrias de 

diversos setores, com qualidade e 
confiabilidade. Oferecemos eficientes 

soluções para sua empresa com 
segurança e precisão.
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Credibilidade
A Metallic através de constante atualização tecnológica, busca
oferecer as melhores soluções em conexões, flanges e acessórios
industriais a seus clientes, através de produtos e serviços
diferenciados.

A Metallic Hoje

Atuante no mercado interno, nossos produtos e serviços contam
com o mais alto padrão de qualidade. A tecnologia dos produtos
Metallic é atualizada com o que existe de mais moderno. Em
busca de ampliar os conhecimentos da equipe, nossos profissionais
são treinados, e trabalham em conformidade com os requisitos da
Norma NBR ISO 9001:2000.

Controles e Testes
Apesar distribuir produtos dentro dos padrões internacionais de
qualidade, a Metallic preza por manter a qualidade de seu estoque
e não se acomoda com a confiança conquistada pelo excelente
trabalho que tem realizado ao longo dos anos. Todos os produtos
são testados e passam por uma linha severa de controle.
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CONHEÇA NOSSA LINHA 

DE PRODUTOS
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Conexões

As conexões distribuídas pela Metallic passam por um rígido
controle de qualidade, e restritamente seguem as normas
aplicadas.
Fornecemos com alta qualidade: Cotovelo, Tee, Luva, Tampão,
Bucha de Redução, Bujão, Cruzeta, Colar, Meia-Luva, Niple e União,
etc.

Conexões de Alta Pressão (Aço Inoxidável)
Material: Aço Inoxidável forjado A.182 - F.304/316 - 304L/316L
Norma de Construção: ANSI/ASME - B16.11 - SW - NPT – BSP

Conexões de Alta Pressão (Aço Carbono)
Material: Aço Carbono A105
Ligados: A182 F1 - F5 - F11 - F12 - F22
Norma de Construção: ANSI/ASME - B16.11/B16.5 - SW - NPT
– BSP

Revestimento
As conexões da Metallic são revestidas por materiais
anticorrosivos, conforme o meio de trabalho. O processo de
revestimento realizado pela Metallic garante um produto final com
alto grau de resistência a corrosão.
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Filtros; 
Purgadores; 
Visores; 
Separadores; 
Manômetros; 
Termômetros; 
Protetores; 
Rubinetes; 
Torneiras; 
Tubos; 
Sifões Trombeta / "U"; 
Manovacuômetros; 

Rotametros; 
Indicadores de Nível; 
Engraxadeiras; 
Tubos de Vidro; 
Juntas de Expansão; 
Juntas Metálicas; 
Asberit; 
Grafoil; 
Fenólicas; 
Grafitadas; 
Anéis de Vedação. 

Assessórios 

Visando o atendimento completo das necessidades de seu clientes,
a Metallic está apta a fornecer acessórios de altíssima qualidade.

Dispomos dos seguintes assessórios.
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Flanges

Conhecedora da importância de uma conexão realizada pelos
flanges, a Metallic distribui flanges dentro das normas
estabelecidas, e ainda, pode desenvolver projetos com geometria
especial.
Dentre as opções estão: Sobreposto, Pescoço, Cego, Roscado,
Encaixe, Liso, Oval, Orifício, Solto e Quadrado Jis.

Flanges (Aço Inoxidável)
Material: Aço Inoxidável forjado A.182 - F.304/316 - 304L/316L
Normas de Construção: ANSI/ASME - DIN - ISO - JIS - AWWA
- (conforme desenho)

Flanges de Alta Pressão (Aço Carbono)
Material: Aço Carbono A105
Ligados: A182 F1 - F5 - F11 - F12 - F22
Norma de Construção: ANSI/ASME - B16.11/B16.5 - SW - NPT
- BSP
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Flanges

Especialidade
O Flange é o elemento utilizado como terminação de uma linha
tubular estacionária. Cada flange tem seu par correspondente para
formar o sistema de passagem de fluidos líquidos ou gasosos. Este
conjunto, interligado pelos nossos flanges é capaz de permitir a
passagem, redução ou bloqueio de uma linha; controlando e
resistindo a pressão solicitada.

A especificação deste equipamento segue as necessidades do
ambiente de trabalho. E, então, após a escolha do flange, o anel de
vedação é selecionado para ser esmagado, corrigindo as
imperfeições e ocupando os possíveis espaços vazios. Este
esmagamento é feito com o aperto de parafusos que unem os
flanges. O tipo de Flange utilizado é que vai definir o anel adequado
ao trabalho.
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Tubulares

Dentre as variantes destas conexões fornecemos: Curva, Tee,
Redução Concêntrica e Excêntrica, Niple de Redução Concêntrico e
Excêntrico, Cap (Tampão), Pestana, Sokolet, Weldolet, Thredolet,
Latrolet e Elbolet.

Conexões (Aço Inoxidável)
Material: Aço Inoxidável A403 - A312 - 304/316 - 304L/316L
Norma de Construção: ANSI/ASME/MSS-SP
Schedule: 5s -10s - 40s - 40 - 80 -160 – XXs

Conexões (Aço Carbono)
Material: Aço Carbono A234 WPB
Ligados: A234 WP1 - WP5 - WP11 - WP12 - WP22
Norma de Construção: ANSI/ASME - B16.9

Nossas conexões tubulares são distribuídas e comercializadas com
o mais rígido controle de qualidade, e seguem restritamente as
normas aplicadas.
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Tubos

Os tubos fornecidos pela Metallic seguem os mais rigorosos
padrões de qualidade de fabricação atendendo as normas
aplicadas.

São produzidos a partir matérias-primas tais como: Aço Carbono,
Aço Inoxidável, Titânio, Monel, Níquel, Alumínio, Cobre e Ligas,
laminadas à frio, quente e zincados por imersão, em formadoras de
tubos pelo processo contínuo de soldagem por resistência elétrica à
alta freqüência (ERW), conforme solicitação do cliente.

A Metallic ainda pode fornecer seus tubos com:
Com comprimentos especiais (fora padrão-6.000mm);
Blanks (a partir de 300mm).
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Válvulas

Atendendo às necessidades de seu clientes, a Metallic pode
fornecer válvulas de controle de fluxo, com os mesmos padrões de
qualidade de seus demais produtos.
Estamos aptos ao fornecimento de válvulas: Gaveta, Globo,
Retenção, Plug, Macho, Guilhotina, Borboleta, Agulha, Segurança,
Esfera, Solenóide, Angular, Comportas, Fundo de Tanque,
Passagem Reta e Atuadores Pneumáticos.
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Gerente de Vendas
Paulo Sérgio Silva 
Cel: (16) 7811-4701
Skype: paulo.tast
Email: paulo@grupotast.com.br

Gerente de Marketing
Leonel Garcia
Cel: (16) 7811-9077
Skype: leonel.tast
Email: leonel@grupotast.com.br

Executivo de Vendas
Paulo César
Cel: (16) 7811-9399
Skype: paulocesar.tast
Email: paulocesar@grupotast.com.br 
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Grupo Tast Assessoria em Marketing e Vendas
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