
 
 

Como escolher uma boa serralheria? 

 
O mercado de serralheria está cada vez mais competitivo, a todo momento precisamos de 
uma empresa de confiança nesse ramo para a troca de um portão, corrimão, escada, guarda 
corpo, porta, janela e diversos itens que necessitamos em casa, apartamento ou até mesmo 
na empresa.  
 

 
 



Pensando nessa necessidade selecionamos algumas características importantes de explorar 
antes de escolher o fornecedor ideal para esse tipo de serviço, veja: 
 
- Bom atendimento: Por ser um ramo com diversidade de materiais é de suma importância 
encontrar um fornecedor disposto a ajudá-lo a tirar dúvidas na hora da compra e após a 
instalação continuar disponível para uma dúvida eventual.  
 
- Procure um fornecedor confiável: Antes de efetuar a compra busque informações com 
quem já comprou ou ainda compra com essa empresa de serralheria. É importante escutar a 
opinião de quem conhece o fornecedor, procure informações nas redes sociais e caso seja 
necessário, solicite ao fornecedor alguma referência de compra. 
Uma boa alternativa também é olhar no site do mesmo as fotos de trabalhos realizados para 
que tenha uma ideia do que a empresa é capaz de produzir.  
 
- Não se deixe levar por preços baixos: Caso a empresa ofereça material de qualidade e o 
preço enviado no orçamento esteja fora do mercado, tente entender o motivo. Veja se o 
material oferecido está de acordo com as propostas recebidas por outros fornecedores. 
Procure entender qual a estrutura o mesmo tem para atendê-lo.  
Lembre-se: Quanto maior a estrutura, espaço físico, maquinário e mão de obra qualificada a 
empresa tiver o preço no orçamento será maior, porém a garantia de um bom trabalho é 
maior.  
 
- Cumprimento de prazo de entrega ou instalação: Como a maior parte dos itens vendidos 
na serralheria são produtos fabricados manualmente é necessário entender se a estrutura 
do fornecedor atende o prazo que você necessita. É importante ressaltar que temos 02 tipos 
de prazo na serralheria, o prazo de fabricação e o prazo de instalação. Esteja sempre atento 
a entender se o prazo informado refere-se a instalação final do trabalho ou apenas a 
fabricação. Deixe sempre claro ao fornecedor o prazo real que tem necessidade do trabalho 
e pergunte se é possível o cumprimento do mesmo, para evitar um problema futuro. 
 



 
 
Porque é importante escolher uma boa serralheria de ferro ou alumínio? 
 
É fundamental escolher um bom fornecedor nessa área para que o resultado do seu projeto 
seja satisfatório. O uso de materiais de baixa qualidade ou inadequados a necessidade pode 
acarretar em problemas diversos e acidentes. Escolha um profissional de confiança para que 
não tenha que se preocupar com esses casos.  
 
Entre em contato com um de nossos especialistas e tire todas as suas dúvidas. 
 
 


