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HÁ MAIS  DE 16 ANOS NO MERCADO BRASILEIRO
T r a d i ç ã o  e  e x p e r i ê n c i a  i t a l i a n a

Anos de experiência comercial no setor de artigos técnicos e especialmente no campo 
de transmissão de potência tem conferido a organização A.T.I. BRASIL, uma característica 
dinâmica e sempre coerente com os tempos, tanto que está situada entre as sociedades 
que detêm a liderança do setor.

- A mais completa linha de produtos para transmissão de potência industrial
- Atendimento especializado
- Melhor Custo-Benefício
- Grande estoque estratégicamente alocados em 5 lojas
- Atendimento por canais variados: telefone/e-mail, loja virtual, lojas físicas e
visitas técnicas

16 years in the Brazilian market
Italian tradition with a Brazilian touch

A.T.I. BRASIL has had many years of business experience in the sector of technical goods, particularly in the field of 
power transmission. Its dynamic chracter and its ability to keep ahead of times have made the Company a leader in 
the sector.

- The most complete line of products for industrial power transmission
- Specialized care
- Best cost benefit
- Large stock strategically allocated in 5 shops
- Attendance by various channels: phone / e-mail, e-commerce stores and technical visits

NOSSOS DIFERENCIAIS
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Sede A.T.I. BRASIL Curitiba-PR Filial A.T.I. BRASIL São Paulo-SP Filial A.T.I. BRASIL Porto Alegre-RS Filial A.T.I. BRASIL Campinas-SP Filial A.T.I. BRASIL Joinville-SC



A A.T.I. BRASIL possui a certificação de distribuição BEST (Bonfiglioli 
Excelence Service Team), garantindo altos níveis na disponibilidade 
e assistência de toda a linha de produtos Bonfiglioli.

Complete line of mechanical components for power transmission and machine accessories.

Partnership that generates good results

The A.T.I. Brasil has distribution certification BEST (Bonfiglioli Service Team),
ensuring high levels of availability and service the entire line of Bonfiglioli products.

PARCERIA QUE GERA BONS RESULTADOS

ALGUNS DOS NOSSOS PRODUTOS

Redutores e Motoredutores, Rolamentos, Manipulos e acessórios, Guias e sistemas lineares, Correntes de 
transmissão e transporte, Elementos elásticos e tensores, Engrenagens e cremalheiras, Polias e correias, 
Barras roscadas e eixos estriados, componentes para transmissão, Anéis e Buchas de fixação, Acoplamentos 
e Juntas Cardan, Mancais, Rótulas e Buchas, Motores de alta frequência, Tampas e portas em aço inox, 
Retentores, chavetas e anéis, Componentes especiais.
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SEDE: 
CURITIBA-PR

Rua Omílio Monteiro Soares, 260 - Vila Fanny
81030-000 - Curitiba-PR - Brasil

Tel.: (41) 3302-3400
vendas@atibrasil.com.br

FILIAIS:

SÃO PAULO-SP
Rua Dr. Moyses Kahan, 55 - Barra Funda

01139-040 - São Paulo-SP - Brasil
Tel.: (11) 3577-5300

vendas.sp@atibrasil.com.br

PORTO ALEGRE-RS
Avenida José Luzenberger, 09 - Anchieta

90200-140 - Porto Alegre-RS - Brasil
Tel.: (51) 3326-7015

ativendas.poa@atibrasil.com.br

CAMPINAS-SP
Rua Dr. Alberto Franco Lamounier, 1484

Pq. Via Norte - Rodovia Anhanguera KM 101
13065-531 - Campinas-SP - Brasil

Tel.: (19) 3238-9098
vendas.campinas@atibrasil.com.br

JOINVILLE - SC
Rua Anita Garibaldi, 329 - Anita Garibaldi

89203-300 - Joinville - SC - Brasil
Tel: (47) 3433-1823

vendas.joi@atibrasil.com.br

ESCRITÓRIOS: 
BELO HORIZONTE-MG

Tel.: (31) 2516-6974
vendas.bh@atibrasil.com.br

CRICIÚMA-SC
Tel.: (48) 3447-2930
idicel@terra.com.br

RECIFE - PE
Tel: (81) 97327-1809

vendas.rec@atibrasil.com.br

XANXERÊ-SC
Tel.: (49) 3433-3316

campionirep@gmail.com

www.atibrasil.com.br

A.T.I. ITÁLIA (MATRIZ)
A.T.I. di Morganti srl

Sede: Prato - PO - Itália
www.atimorganti.it
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