


Transformar, inovar sempre
A Ananda Metais é uma indústria que há 26 anos 

transforma aço em soluções alternativas para a 

construção civil, arquitetura e design.



Para todo o Brasil
Ananda é a empresa mais querida entre centenas 

de revendedores em todo o país, pela qualidade 

da fabricação, flexibilidade de negociação e pela 

capacidade de atendimento.



Perfis
Ananda é líder na fabricação de perfis para drywall 

e uma das maiores produtoras de perfis para steel 

frame, especiais e clicado para forro.



A Ananda garante e assina embaixo
A rastreabilidade, a denominação, a designação 

do revestimento de zinco e as dimensões estão 

garantidas pela marca Ananda, gravada nos perfis, 

como fazem as melhores empresas do mundo 

que seguem o Sistema Métrico Internacional.



Acessórios
Os acessórios para Drywall da Ananda são 

fabricados com precisão para permitir encaixes 

perfeitos na montagem. Por isso a Ananda Metais 

é certificada com o selo do Programa Brasileiro 

da Qualidade e Produtividade do Habitat, que 

comprova seu alto nível na Construção Civil.



Praticidade nas Embalagens
A qualidade dos acessórios para forro Ananda 

também chegam à organização do estoque 

dos revendedores. As caixas coloridas ajudam a 

identificar imediatamente onde está cada produto.



TELHAS
As telhas termoacústicas são fabricadas 

em um sistema automático e contínuo para 

assegurar alinhamento e isolamento homogêneo, 

padrão de espessura e densidade, excelente 

acabamento e encaixe uniforme.



Pintura
São três linhas de pintura eletrostática, que 

garantem controle, padrão de qualidade e 

prazo de entrega. Qualquer tonalidade pode ser 

desenvolvida com muita rapidez, em diversas 

espessuras, no padrão RAL. A Ananda também 

comercializa o aço pré-pintado.



FALE COM A ANANDA
ATENDIMENTO COMERCIAL
19 2106.9050

ANANDA PIRACICABA/SP
R. Antônio Graneiro Lopes Filho, 205 
Distrito Industrial Uninorte 

ANANDA CUIABÁ/MT
Av. H, 625 - Quadra Ind. 1/4
Distrito Industrial

ANANDA EXTREMA/MG
Rua Vereador Tica Bertolotti, 1425
Bairro do Rodeio

ANANDA TRÊS LAGOAS/MS
Av. Ranulpho Marques Leal, 2.464
Jardim Alvorada



anandametais.com.br

A mais querida do Brasil


