ANOS

LINHA DE PRODUTOS

Soluções em Sistemas de fixação
A Âncora Sistemas de Fixação é uma empresa especialista
em fabricar e comercializar elementos de fixação para a
Construção Civil. Sediada em Vinhedo/SP em um complexo
de 30.000 m², concentra um moderno parque fabril, um
laboratório técnico único, certificado e equipado para
atender às mais exigentes normas de qualidade do mercado.
Completando 30 anos, a Âncora carrega em sua história uma
ampla experiência em desenvolvimentos de soluções para
atender os mais diferentes projetos, participando ativamente
na normatização de processos e produtos. Além de ser
comprometida com a institucionalização da fixação, levando
conhecimento e desenvolvimento aos usuários
e consumidores.
Através de uma logística extremamente ágil e eficiente, com
ampla estocagem, mantem sempre a disponibilidade de
entrega imediata de sua linha de produtos.
A empresa conta ainda com uma equipe técnica e comercial
altamente capacitada, sempre buscando atender com
excelência seus clientes.

Âncora Group
Em 2020 nasceu o Âncora Group, resultado da expansão dos
negócios, agregando as marcas Einhell Brasil, multinacional
alemã de ferramentas elétricas, máquinas estacionárias e
ferramentas de jardim presente em mais de 90 país, e pela
Kanit, marca de acessórios e ferramentas manuais voltada
para profissionais dos mais diversos segmentos.
São três marcas distintas e plenamente adaptadas às
necessidades e requisitos individuais de cada mercado
e serviço.
Ao mesmo tempo, seus produtos se complementam entre
si, elevando ainda mais a qualidade do grupo, uma vez que
o cliente encontra, em um só lugar, tudo o que precisa para
a execução de sua obra ou projeto.
Isso é Âncora Group!

Empresas do grupo:

Nossos diferenciais
A Âncora se apresenta ao mercado da construção civil
com diferenciais evidentes perante seus concorrentes.
Além de um atendimento técnico qualificado, que trata
exclusivamente de cada um de seus clientes, a empresa
conta com investimentos constantes em tecnologia para
aperfeiçoamento de seus produtos e sua estrutura.
Sempre com a finalidade de atender às necessidades de
seus clientes com qualidade e agilidade.

Para oferecer um atendimento qualificado e
segmentado, a Âncora dispõe de uma equipe completa
de vendedores internos, externos e especialistas em
desenvolvimento de negócios. Nosso atendimento
diferenciado é resultado de uma grande estrutura de
marketing focada nas necessidades de nossos clientes.
Nossa preocupação vai muito além da venda.

Os princípios do atendimento Comercial são:
• Simplicidade: contato direto e claro com o cliente.
Disponibilizamos informações e total apoio comercial
em todas as etapas!

• Experiência: todos os nossos materiais são
certificados por laboratórios qualificados e passam por
rigorosos testes em nosso laboratório. Tudo isso para
que o cliente receba o melhor produto.

• Modernidade: aprimoramos sempre para levar até
o cliente as melhores soluções em sistemas de fixação!
E vamos além da venda, como total apoio técnico em
todas as etapas.

ANCORAGEM MECÂNICA

CBA
com parafuso
e prisioneiro
Fabricação nacional

CBN
com parafuso
e prisioneiro
Fabricação nacional

PBA |
AF Alfa

URA

OM Omega

ARS

Jaqueta, Cone e Prolongador CBA

ARM

PCE - Parafuso para concreto

ARXS

• Ponta de impacto
• Disponível em inox

Fabricação nacional

Nutbolt - Parafuso para concreto

ARX

PCA - Parafuso para concreto

ARXM

PBI

Batedores
BTP
BTI
BTE

ANCORAGEM QUÍMICA

Químicos
Toda a linha é certificada pela
European Technical Assessment (ETA).

QEP585
Epóxi

QEP400
Epóxi

AQI380PRO
Metacrilato

Bicos aplicadores

Soquetes

Bico extensor

Adaptadores

ADAP123
Hastes - Com / sem chanfro

QPO300
Poliéster

AQA
Ampola

ADAP12X

Escova para limpeza de furos

PRI
PRQ

Camisas para bases ocas

LP - Limpador de furos

APLICADORES

APL300

APL380

APL400

APL585

Pinos

Célula de gás

GCLIPNAC - Acessório

GSUP14 - Acessório

GACNAC - Arruela cônica

FGA433 - Conjunto magnético

FGASMG - Suporte magnético

Abraçadeiras de nylon - KANIT ®

ANP - Suporte para tubulações PEX

ANF - Suporte para fita abraçadeira

Fincapinos - Magazinados .27

Pinos

Fincapinos .22

Pinos

TELAS E ARAMES

Tela de Reforço

Tela de Amarração

Tela Hexagonal

Arames

Revestido

Galvanizado

FITAS DRYWALL

Fita telada auto adesiva azul
Malha 9x9

Fita telada auto adesiva
Malha 9x9

Fita telada auto adesiva
Malha 8x8

Fita de papel microperfurada

Fita de papel microperfurada
com tiras metálicas

Fita telada para placa cimentícia

Tela em fibra de vidro
1x50 m

REBITES E REBITADOR
REBITES - Alumínio e coloridos

REBITADOR - KANIT ®

PARAFUSOS E PREGOS

DTA / DTB - Parafusos drywall

PREGOS - Aço

DLA / DLB - Parafusos drywall

CHIPBOARD - Parafuso

PSB - Parafusos drywall

Ponteira Phillips n°2

PPH25
PPH50

DLBS - Parafusos drywall

Ponteira Phillips n°2 c/ limitador

PPHL

PPC / PPCSA - Placa cimentícia

SM60 - Soquete magnético

TELHA - Parafuso

LINHA NYLON
UNIVERSAL UN

BKF

OCO

TAB

CONVENCIONAL “A”

KT

BROCAS

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Max

SDS-Max

MULTIMATERIAIS

Fitas metálicas
de suspensão
• Fita gravada
• Fita perfurada

Junções Sextavadas

Suportes e cursores
SUPB
SUPY

CURSOR2

Arruelas

Porcas

SELANTES E ADESIVO

Selante
acrílico

Selante
MS45

AA366 Adesivo
de montagem

ESTRUTURAL ASTM
Barra Roscada A193-B7

Arruela F436

Porca A194-2H

VERGALHÕES ROSCADOS
zincado

ESPUMAS PU

PU500
Espuma PU

PU55
Espuma PU

SOL300
Solvente

PPUTF
Pistola aplicadora

SOLUÇÕES ESPECIAIS
CODBOLT

PRÉ-INSTALADOS

Fixador para estrutura metálica

Elementos especiais

FIXAGRAN
Fixador para fachadas

TEM UM PROJETO ESPECIAL?
CONSULTE-NOS!
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