


É uma empresa de origem brasileira, focada no desenvolvimento e na fabricação de Produtos e Sistemas
para Controle de Fluidos Industriais cada vez mais eficazes, econômicos e acessíveis, que ajudam nossos
clientes e usuários a reduzir seus custos energéticos e operacionais, agregando eficiência térmica e
produtividade, além da conservação de recursos naturais para geração de vapor industrial.

Os produtos SF International são vendidos em mais de 20 países através de uma rede de distribuidores
atendendo a uma variada gama de segmentos que vai desde fabricantes de alimentos, usinas, têxteis,
químicas e petroquímicas, farmacêutica, papel e celulose até grandes fabricantes de equipamentos
industriais, etc.

Fabricamos 100% dos nossos produtos em nossa fábrica estrategicamente localizada em São Carlos. Esta
estratégia de manufatura direta nos permite controlar a qualidade de produtos e serviços que fornecemos a
nossos clientes. Grande parte da fabricação é automatizada e os testes são computadorizados para
assegurar uma alta e consistente qualidade do produto. departamento de Engenharia dispõe de modernos
softwares de CAD com modelagem Sólida para projetos em 3D.

Esta fábrica é certificada pelo ISO 9001:2008 e conta com investimentos significativos em treinamento e
qualificação permitindo-nos empregar as melhores práticas de produção. Além disso, tratamos como
prioritários os assuntos relativos à gestão ambiental, tendo obtido certificação ISO 14001 em 2008.

Investimos fortemente em programas em desenvolvimento de tecnologia. Pesquisamos, projetamos e
desenvolvemos produtos diretamente em parcerias com universidades tais como USP e universidade
Federal de São Carlos e apoio da Fapesp., geralmente em parceria com clientes e especialistas em
tecnologia.

ASF International

Compromisso com a Qualidade

Nossos produtos são a maior expressão desta
essência. Toda a linha de produtos de inovação
tecnológica foi desenvolvida em parceria com
profissionais especializados que atuaram direta ou
indiretamente na elaboração do projeto. Hoje a SF
International mantém uma grande quantidade dos
seus produtos em entidades de ensino e junto a
pesquisadores, que apóiam na criação de novos
projetos como também na melhoria dos produtos já
concretizados e comercializados.

A SF International não se limita ao fornecimento de
produtos para seus clientes. Transferimos para o
cliente a experiência que temos acumulado ao longo
de nossos 15 anos de existência. Nossos técnicos
especialistas podem oferecer à sua indústria
recomendações para aplicação imediata para os
usuários de sistemas a vapor interessados em
ganhar com a redução de suas perdas e com o
incremento de sua eficiência.
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