


Adesivos e Silicones   
Colas em geral   
Fitas e calafetação   

Ferramentas manuais   
Ferramentas de corte   
Ferramentas de medida   
Ferramentas elétricas   
Acessórios para ferramentas   
Brocas em geral   

Eletrodutos, antenas, correlatos   
Fios e cabos elétricos   
Caixas de Luz/ Telefone   
Acessórios em geral   
Quadros energia, conectores, acessórios   
Disjuntores   
Conduletes e acessórios   
Interruptores, tomadas, pinos -  
Lâmpadas, luminárias, calhas, fitas -  

Acessórios para banheiro   
Torneiras, registros e acessórios   
Acessórios para louças   
Ducha, registro e acabamentos   
Louças e válvulas em geral   
Assentos, Caixa de descarga PVC   
Duchas elétricas   
Pias e cubas em inox   

Solventes, esmaltes, vernizes, massa para 
madeira   
Broxas, pinceis,  rolos e acessórios   
Zarcão, tintas em spray   

Tintas PVC, acrílica, vinil,  massa corrida, acrílica e 
PVA   

Ralos, Caixa sifonadas e acessórios   
Tubos, conexões e acessórios   

 Disco corte, desbaste, lixas, escovas aço -  

 Jardinagem, arames, telas e acessórios para 
cerca   

 Bombas elétricas, cordas e etc   
 Lonas, mangueiras e mat. p/ irrigação   

 Mat. p/ construção e acessórios   
 Impermeabilizantes   
 Carrinhos de mão e acessórios   
 Baldes, caixas p/ massa, acessórios geral   

 Cadeado, trava, dobradiça, fechadura   
 Cantoneiras, fechos, rodízios   
 Abraçadeiras em aço, acessórios em aço   
 Parafusos, barras roscáveis, acessórios   

 Botas, luvas, máscara e protetores   
 Óculos e itens para segurança   
 Ferramentas p/ solda e acessórios -  
 Óleos lubrificantes em geral -  

 Acessórios para casa -  
 Cestos, potes, baldes em plástico -  
 Escadas, varal, mesa de passar, varão para 

cortina   
 Camping, térmicos e materiais para churrasco -

 
 Informática, antenas, telefones e 

transformadores   
 Ferramentas Hobby   

 Eletro portátil, cuidados pessoais   



Quando sonhamos nosso modelo de negócio, estabelecemos o objetivo de proporcionar aos 
nossos parceiros experiências inovadoras de relacionamento comercial, com foco no desenvolvimento e 
sucesso de todos os envolvidos, acreditando em pilares fortes e confiáveis. 

Fevereiro de 2.013 foi apenas o início de uma jornada que, ao longo desses mais de oito anos, têm 
se tornado cada vez mais desafiadora e ao mesmo tempo com grandiosas conquistas. Graças a Deus, ao 
empenho de nossos colaboradores, apoio de nossos fornecedores e confiança de nossos clientes, temos 
conseguido progressos incríveis. 

Opção Atacadista, ao longo desse breve, mas intenso período, tem experimentado situações 
notáveis, superado adversidades e ao mesmo tempo, ditando tendências, o que nos diferencia em um 
mercado cada vez mais exigente. Um mix diversificado e atraente tem sido nossa marca e nos 
credenciado a desenvolver parcerias nos mais variados segmentos e nos permitido levar os produtos de 
nossos fornecedores, com eficiência e qualidade a milhares de clientes em nossa área de atuação. 

Contamos com uma força de vendas arrojada, presente no Distrito Federal, Goiás, algumas 
regiões da Bahia e Minas Gerais e recentemente iniciando no Tocantins, Piauí e Maranhão. Para suportar 
essa expansão, estamos realizando investimentos em ampliação de frota, pessoas e em breve estaremos 
em nova sede, com mais de 15 mil m2, com estruturas modernas e tecnologia de ponta, representando 
maior capacidade de armazenagem e rapidez logística. 

Somos gratos aos nossos parceiros, sem os quais nada disso seria possível e desejamos muito 
sucesso! 

 

Integrar produção e consumo, agregando valor de maneira eficiente e com qualidade. 

Ser, em nossa área de atuação, a melhor opção para o desenvolvimento e sucesso de nossos 
parceiros. 

ÉTICA - INOVAÇÃO - HUMILDADE - SATISFAÇÃO - CREDIBILIDADE - COMPROMISSO - SIMPATIA 
- QUALIDADE 

 

 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































