
um novo conceito em moveis especiais



Sobre nós

• Fundada com o objetivo de ser uma solução completa em mobiliários para o 

empresário que precisa implantar seu negócio ou revitalizar a sua estrutura 

física, a Azevedo Martins disponibiliza um novo conceito em moveis 

especiais dentro da sua necessidade.

• A Azevedo Martins prima pela satisfação e fidelização de nossos clientes, 

sendo o principal parceiro de implantação de cada um deles.



Missão

• Atender com excelência as demandas de nossos clientes a partir do 

desenvolvimento e oferta de produtos e serviços, sempre buscando 

relacionamentos honestos, éticos, eficazes e de longo prazo.



Visão

• Ser uma organização referência e reconhecida nacionalmente como a melhor 

opção por clientes, fornecedores e colaboradores, devido a eficiência e 

qualidade de nossos produtos, serviços, soluções e relacionamento.



Valores

• Honestidade

• Transparência

• Melhoria continua

• Inovação

• Comprometimento

• Sinergia

• Senso de Urgência



Nossos Serviços

• Atendemos obras em todo o território nacional e trabalhamos em mais de 10 

obras simultaneamente com a mesma qualidade, competência e qualidade, 

garantindo seu padrão de execução em qualquer lugar.



Áreas de Atuação

Ambientes Residenciais

Os ambientes residenciais, a Azevedo 

Martins combina a produção de seu 

projeto marcante às tendências do 

mercado, transformando os espaços 

em ambientes realmente 

diferenciados. 



Áreas de Atuação

Cozinhas Planejadas

Com o compromisso de promover 

liberdade criativa e composições 

exclusivas, são oferecidas ampla 

variedade de cores, materiais e 

padrões para combinações únicas e 

sofisticadas.



Áreas de Atuação

Dormitórios Planejados

Com o compromisso de promover 

liberdade criativa e composições 

exclusivas, são oferecidas ampla 

variedade de cores, materiais e 

padrões para combinações únicas e 

sofisticadas.



Áreas de Atuação

Ambiente Corporativo

Os projetos na área corporativa 

passam buscamos equilíbrio entre 

visual, custos, manutenção e 

ergonomia consciente. Com 

preocupação total com o conforto e a 

funcionalidade, a Azevedo Martins.



Áreas de Atuação

Escritório Planejado

A Azevedo Martins. possui expertise, 

capacidade produtiva e ampla 

variedade de itens para tornar cada 

projeto único.



Áreas de Atuação

Reforma e Manutenção

Um dos pré-requisitos mais 

importantes para um projeto ser 

executado com perfeição é o 

planejamento, e com a reforma do 

seu espaço não deve ser diferente.



Clientes Atendidos



Fale Conosco

• Thiago Azevedo Martins

• thiago@azevedomartinsmobiliario.com.br

• (011) 2509-1689

• (011) 99657-0851

• www.azevedomartinsmobiliario.com.br 


