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FABRICAÇÃO E COMÉRCIO
ARTEFATOS EM BORRACHAS E METAIS

RETENTORES
GAXETAS
ANÉIS O’RING
DIAFRAGMAS
TEFLON
USINAGEM
SERVIÇOS SOB MEDIDA

Matriz: Av. Fernando Stecca, 149 - Zona Industrial - Sorocaba/SP

Fone: (+55 15) 3228-9056

/ 3228-5056 / 3228-2712

www.retentoressorocaba.com.br

PRODUTOS
Peças para vedação e manutenção de equipamentos e
máquinas industriais.
Peças de linha ou sob encomenda em qualquer tipo de material e/ou medida
para atender todos os segmentos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Retentores
Anéis
Arruelas
Anel meia cana
Arruelas tc
Tulipas
Ventosas
Gaxetas

• Coxins
• Diafragmas
• Juntas
• Lonas de freio
Entre outros produtos
semelhantes atendendo as
necessidades dos
nossos clientes.

Reparos para
válvula borboleta
em qualquer material
(silicone, epdm, nbr, viton) e
sede para válvulas
sob medidas.
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USINAGEM
Usinagem de peças em qualquer medida e/ou material.
Peças de linha ou sob encomenda em qualquer tipo de material e/ou medida
para atender todos os segmentos.

Usinagem de peças, eixos em
inox ou em outros materiais,
temperados cimentados e
retificados, engrenagem de
qualquer tamanho ou
sob medida.
Recuperação de roletes, cardans
e produção de peças novas.

Peças para selagem,
com tratamento de adonização.
Material utilizado em alumínio
ou material especificado
pelo cliente.

Usinagem de qualquer tipo de
peça sob medida ou amostra.
Usinagem em:
• UHMW
• Nylon
• Teflon
• Tecniyl
• Poliacetal
ou a pedido do cliente.
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VULCANIZAÇÃO E MATERIAIS
Vulcanização de peças e comércio de matéria-prima
Vulcanização e matéria-prima em diversos materiais.

Peças derramadas e
revestimento em rolo:
• PU
• NBR
• Viton
ou conforme a necessidade
do cliente.

Materiais em tarugos ou buchas:
• Nylon
• Teflon bronze
• Teflon grafitado
• Teflon puro
• Teflon com adesivo comum
para alta temperatura.

SEMPRE O PRODUTO CERTO
Para auxiliar na escolha do produto certo além de dispor de vendedores altamente
preparados a Retentores Sorocaba possui uma grande variedade de materiais
adequados para os mais diversos segmentos.
Fone: (+55 15) 3228-9056 / 3228-5056 / 3228-2712 - www.retentoressorocaba.com.br
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CLIENTES
Boas parcerias geram bons resultados.
Alguns de nossos clientes:

ALIMENTOS

METAIS
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CLIENTES
BEBIDAS

CIMENTO E MINERAÇÃO

ENERGIA
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A EMPRESA

A Retentores Sorocaba está há mais de 15 anos atuando de maneira
expressiva no mercado de vedações e usinagem sob medida,
oferecendo uma ampla variedade de produtos e atendimento exclusivo,
buscando atender a todas as necessidades de seus clientes.
A empresa possui uma infinidade de produtos desenvolvidos para atender
todas as áreas industriais, sejam elas de pequeno, médio e grande porte, tais
como:
• Siderúrgica;
• Papel e celulose;
• Mecânica;
• Alimentícias;
• Metalúrgicas;
• Automotivas;
• Bebidas;
• Petroquímicas;
• Químicas;
• Agrícolas;
• Usinas.
Para garantir um melhor atendimento, a Retentores Sorocaba possui duas lojas,
tecnologia e profissionais altamente capacitados em vedações e usinagem.
Missão
Proporcionar parcerias que levem aos seus clientes toda a credibilidade e confiança
em sua marca, para que, havendo um produto da Retentores Sorocaba, sempre haja
uma máquina funcionando perfeitamente.
Visão
Atender seus clientes com um trabalho sério, respeitar as normas de qualidade e o
meio ambiente, visando à satisfação de seus clientes.
Valores
• Sólidos relacionamentos;
• Satisfação de nossos clientes;
• Bem estar dos colaboradores;
• Confiança em nossa marca;
• Respeito ao meio ambiente;
• Eficiência, sempre fazer mais com menos e no menor tempo.
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