SOLUÇÕES EM
INFRAESTRUTURA
D E R E D E S , AT U A N D O
COM AS EMPRESAS
QUE MAIS CRESCEM
NO BRASIL.

G R U P O M AT E R . C O M . B R

COM MAIS DE 30 MIL
ITENS EM PORTFÓLIO
 E MARCAS RENOMADAS
D
DO MERCADO.
AGORA VOCÊ JÁ SABE
QUAL PARCERIA
TRAZ MAIS ENERGIA PARA
A SUA EMPRESA.

O Grupo Mater, presente há mais de 50 anos no mercado, é composto pelas empresas
Elétrica Neblina, Elétrica PJ e EBM Soluções.
Possui um portfólio com mais de 30 mil itens de marcas renomadas do mercado para atender a
demanda de materiais elétricos, iluminação e conectividade das empresas de todos os segmentos,
possibilitando-as manter suas operações em pleno funcionamento, sem impactos ocasionados pela
falta de algum item imprescindível ou pela demora na busca por produtos em diversos fornecedores.

O Grupo Mater oferece:
• Maior agilidade para sua empresa nos processos de busca e procurement;
• Negociação de preços conforme a curva de consumo e gestão de itens críticos de estoque;
• Logística abrangente para atender as plantas e unidades de negócios dos clientes localizados em todo Brasil;
• Grande disponibilidade de itens, sendo mais de 30 mil produtos de 300 marcas renomadas;
• Saving através da padronização de marcas e tecnologias a partir da análise da base de itens e seu consumo;
• Atendimento realizado por equipe especializada, para promover interface com usuários e gestores do cliente;
• Área técnica para esclarecimentos e dúvidas de produtos e demandas de projetos, bem como para realizar
atualizações e treinamentos de produtos.
Principais categorias de produtos:
Automação, conectividade, detecção industrial, fios e cabos, iluminação, infraestrutura, materiais e
instalação, sinalização e segurança.
Estrutura logística:
Centro de Distribuição com mais de 10.000 m2, que dispõe de sistema logístico para otimizar as
operações que envolvem todo o processo relacionado ao produto que compreende: recebimento,
armazenagem, inventário, separação e envio de mercadorias para todo o Brasil.

SOLUÇÕES COMPLETAS
E INTELIGENTES
PARA O SEU PROJETO.

• Segurança eletrônica
• Data Center
• Cabeamento estruturado
• Equipamentos ativos
• Equipamentos de teste
e ferramentas
• PDU
• Racks e acessórios
• Câmeras

CONHEÇA OS PRINCIPAIS PARCEIROS
EM CONECTIVIDADE DO GRUPO MATER
SOLUÇÕES PARA DATA CENTERS
Com a globalização acelerada, os projetos se tornam cada vez mais
complexos. Ter um parceiro hábil no qual você pode contar é mais importante
do que nunca, na verdade, é a sua chave para o sucesso.

Fundada em 1976, a INTELBRAS é uma empresa que atua nas áreas de
Segurança, Telecom e Redes oferecendo uma tecnologia atual que oferece
soluções completas. A empresa possui importantes certificações, como o
ISO 140001 e o ISO 9001.

Soluções de suportes físicos (racks, gabinetes, acessórios e eletrocalhas
Cablofil) reduzem o consumo de energia e os custos do resfriamento,
facilitam a manutenção e aumentam totalmente a performance do sistema.
O Grupo Legrand oferece uma seleção completa em metálica e em fibra
óptica para cabeamento estruturado de alta densidade, com desempenho
garantido.
LINHA DE PRODUTOS
Soluções CAT 5E/6/6A
Linha óptica e industrial,
racks e acessórios.

VALT é uma empresa de tecnologia que atua há mais de duas décadas
desenvolvendo ambientes seguros em Barreiras Físicas, Controle de Acesso
e Sistemas Integrados de alta segurança. Os conhecimentos técnicos
e softwares de alta qualidade, atuam conjuntamente para proteger e
controlar o acesso às áreas de circulação restrita. A integração dessas
soluções proporciona aos nossos clientes maior eficiência na prevenção, no
gerenciamento e tratamento de ocorrências, riscos e perdas.

LINHA DE PRODUTOS
Barreiras Físicas, Controle
de Acesso, CFTV NUUO

A CM COMANDOS LINEARES é uma das maiores fabricantes de sistemas
de energia, estabilizadores eletrônicos de tensão e No-Breaks (UPS) da
América Latina, e líder em soluções de qualidade e de segurança energética
para aplicações de missão crítica em empresas de todos os portes e áreas de
atuação do Brasil.

LINHA DE PRODUTOS
No-Breaks

LINHA DE PRODUTOS
Segurança
Telecom
Redes

TRANSFORMANDO METAIS EM SOLUÇÕES
A HEPSO Ltda, ao longo de sua existência, vem produzindo uma linha
completa de racks padronizados e especiais, bem como sua extensa linha
de acessórios, buscando atender ao mercado sempre com os melhores
produtos e com o maior número de opções, visando atingir aos mais diversos
e importantes segmentos do mercado.

LINHA DE PRODUTOS
Racks e acessórios

A PLANET projeta e fabrica produtos de rede e fornece soluções para
alcançar a inovação contínua. É seu compromisso ser uma líder mundial no
desenvolvimento de produtos com tecnologia IP para a LAN, WAN e MAN,
assim como tem o compromisso com a inovação, qualidade e eficiência.

LINHA DE PRODUTOS
Switch | Mini Gbic
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