


Nosso trabalho é 
proteger colaboradores

e empresas.

C U I D A M O S  D O  S E U  N E G Ó C I O



Bom Atendimento, ética, qualidade, pontualidade e 100% de dedicação

para atender e ajudar os clientes. Parece uma lista de diferenciais mas 

não é.

É a história da Zapa.

A empresa foi criada em 2003 justamente para oferecer ao mercado 

tudo isso e muito mais. A Zapa nasceu pois nosso fundador, Marciano 

Zapalai, percebeu que o mercado de EPI’s ainda não tinha uma empresa

que atendia as expectativas dos clientes e trabalhasse com eles e por 

eles.

O que o levou a criar a Zapa é também o que nos trouxe até aqui. 

Colocando tudo isso em prática fortalecemos nossa marca e crescemos

anos após ano.

É hora de você ser mais um cliente satisfeito e bem atendido, 

protegendo seus colaboradores e também seu negócio. 

Nossa História



O que oferecemos

DISTRIBUIÇÃO

UNIFORMES

ASSIST. TÉCNICA

TREINAMENTOS

LICITAÇÃO

LOCAÇÃO

IMPORTAÇÃO

Higiene e manutenção de equipamentos autônomos em geral, 

detectores de gás, mascaras, recargas de cilindros e mais.

Linha completa de uniformes para diversos segmentos, com 

modelos variados e adequados para cada função.

Distribuímos e importamos as principais marcas de 

equipamento do mundo.

Treinamentos completos, desde utilização de EPI’s, higiene e 

conservação, semana CIPA e designados e curso SIPAT.

Atuação em licitações online e presenciais em todos os

órgãos públicos.

Equipamentos autônomos, mascaras e outros para 

serviços e intervenções temporários.

Possuímos uma linha própria de produtos importados, com 

alto nível de qualidade e excelente custo benefício.



A Zapa é hoje conhecida pelo atendimento de alto nível.

Nossos clientes recebem os melhores produtos, tem orientação em relação aos

equipamentos adequados e contam com nossa entrega sempre pontual.

Nossos clientes Nossos diferenciais

Pontualidade na
entrega

Produtos de alta
qualidade

Atendimento por
especialistas



A Zapa trabalha apenas com fornecedores de ponta, garantindo

aos nossos clientes e seus colaboradores equipamentos de qualidade,

adequados e que protegem pessoas e negócios.  

Nossos
fornecedores Nossos diferenciais

Pontualidade na
entrega

Produtos de alta
qualidade

Atendimento por
especialistas



Obrigado!

Nossa equipe está a disposição para esclarecer

qualquer dúvida ou ajustar as condições de nossa

parceria.

Será um prazer cuidar do seu negócio e dos seus

colaboradores.

comerciozapa


