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Qualidade que você pode confiar

    O Grupo ISA Alumínio, fortemente 

reconhecido e bem posicionado no 

mercado, conta  com uma equipe 

competente e capacitada, 

demonstrando um dos nossos principais 

diferenciais, O valor humano da 

empresa. O grupo esta sempre pronto 

para atender com a excelência e 

qualidade a todos os segmentos do 

mercado onde se aplicam perfis de 

Alumínio estruturados.
    A nossa estrutura industrial está 

distribuída em plantas independentes, 

em centros econômicos e comerciais 

distintos, porém, trabalhando e 

coexistindo de forma integrada, 

demonstrando assim um dos muitos 

diferenciais da empresa, a sua 

capacidade de prontidão e primazia ao 

atender o mercado.
    A logística dos ambientes interligados 

permite ao grupo atender de forma 

célere, e de tratar cada cliente de 

maneira soberana, única e 

personalizada, sempre no menor 

período de tempo, facilitando a eficácia 

e a proximidade aos nossos clientes.
    A alta tecnologia, pesquisas e 

automação dos processos do grupo, 

também facilitam o atendimento ao 

mercado, oferecendo sempre produtos 

de qualidade, são reconhecidos como 

sinônimo de qualidade perante o 

mercado

      A mais de dez anos no mercado o Grupo ISA Alumínio, consolida sua marca e é reconhecido fortemente no mercado, 

pela sua qualidade nos processos como no relacionamento com seus clientes.
      O Grupo ISA Alumínio prossegue sua história de sucesso, crescendo a passos largos, e consolidando a cada dia o seu 

lugar no topo do mercado sul-americano. Sempre focada na inovação continua, tecnologia e uma eficiente relação de 

custo-beneficio, ocupa uma posição de liderança entre as empresas do setor. Com um portifólio completo, o grupo produz 

perfis para os mais variados segmentos do mercado, como: industria eletroeletrônica, setor automobilístico, 

transportes, construção civil, bens de consumo e outras aplicações industriais. O grupo disponibiliza um canal para 

atender as exigências e especificações dos seus clientes, e de seus pedidos personalizados.
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ALUISA
Telefone – (15) 3213-2240
Email: comercial@isaaluminio.com.br
Endereço: Rua Doutor Welvick Tabacow, Número 192
Barracão 6
Bairro Jd. Planalto - CEP – 18070-650
Cidade: Sorocaba – SP 

ALUESTE
Telefone – (11) 4674-5166
Email: comercial@isaaluminio.com.br
Endereço: Av. Industrial, Número 500
Bairro Pq. São Pedro - CEP – 08586-150
Cidade: Itaquaquecetuba – SP

ISA
Telefone (15) 3235-5216
Email: comercial@isaaluminio.com.br
Endereço: Rua Ernesto Robim, Número 99
Bairro Éden - CEP – 18103-007
Cidade: Sorocaba – SP

ALUMISO
Telefone (15) 3235-6740 
Email: comercial@isaaluminio.com.br
Endereço: Rua Aureliano Cesar Nascimento, Número 445
Bairro Jd. Iporanga - CEP – 18087-115
Cidade: Sorocaba – SP 


