


TODAS AS 
SOLUÇÕES 
PARA O SEU 
POSTO EM UM 
SÓ LUGAR

O Petrol GROUP é o único 
grupo empresarial em servi-
ços especializados em postos 
de combustíveis no Brasil. Há 
20 anos no mercado, a em-
presa soma clientes dentro e 
fora do País. Foi pioneira em 
apresentação de projetos em 

3D executados por profissio-
nais de arquitetura, design e 
comunicação visual. O cliente 
recebe acompanhamento na 
implantação ou reforma do 
posto de gasolina desde a 
elaboração do esboço até a 
fase final.



PETROL 
GROUP

O PETROL GROUP é UM GRUPO DE 

ESPEciALiSTAS EM POSTOS DE cOMbUSTívEiS 

fORMADO PELA UniãO DAS EMPRESAS:

PROJETO CRIAÇãO EXECUÇãO



ÚnicA EMPRESA DA AMéRicA LATinA 100% 

DEDicADA A POSTOS DE GASOLinA, A PE-

TROL ARQ ATEnDE cLiEnTES DE cincO PAí-

SES EM DOiS cOnTinEnTES.

consumidor de hoje enxerga 

o posto de gasolina como re-

ferência em combustível, serviços e 

conveniência. A Petrol ARQ oferece 

o projeto sob medida para a refor-

ma ou a implantação do posto em 

estilo tradicional ou arrojado. 

PETROL GROUP  

PROjetO sOB meDiDA 

PARA ReFORmA OU 

imPlAntAçãO De POstOs 

O



AcESSE O SiTE

www.petrolarq.com.br



Profissionais especializa-
dos da Petrol ARQ assinam 
projetos únicos que prio-
rizam a segurança, a aces-
sibilidade e o conforto em 
cada projeto contratado. 

ARQUitetOs cOm 20 AnOs De know-

how em PROjetOs exclUsivOs PARA 

POstOs De GAsOlinA



A apresentação de 
plantas e ambientes em 
3D sintetiza décadas de 
conhecimento.

A tecnologia de pon-
ta garante ao cliente 
participação integral na 
elaboração do projeto.



OS PROjETOS DE 

iDEnTiDADE vi-

SUAL DA PETROL 

DESiGn PROMO-

vEM inOvAÇãO, 

EcOnOMiA E 

ATRATiviDADE 

PARA O POSTO

trabalho da Petrol 

DesiGn é traduzir em 

cores e traços a identidade do 

posto de gasolina. O impacto 

visual determina a escolha do 

cliente à primeira vista. Pelo 

menos 93%  deles, entendem 

que um posto bonito é eficiente. 

Os projetos de identidade visual 

da Petrol DesiGn promovem 

inovação, economia e atrativi-

dade para o posto. 

PETROL GROUP  

O cliente AssOciA 

visUAl DO POstO cOm 

seRviçO De QUAliDADe

O



AcESSE O SiTE

www.petroldesign.com.br



São 10 anos de 
experiência e 
projetos en-
tregues com o 
custo estimado 
da obra para que 
o cliente possa 
ajustá-lo dentro 
do orçamento 
disponível.

Os mAteRiAis, cORes e meDiDAs De 

cADA PROjetO sãO DetAlHADOs 

nO memORiAl DescRitivO.



A nova iden-
tidade visual 
do posto de 

gasolina, a 
fachada de loja 

de conveniência 
ou troca de óleo 

é apresentada 
em imagens 

realistas em 3D. 



SERviÇO DE 1ª Li-

nhA EM TESTEiRAS, 

TOTEnS, SPREADS 

E cOMUnicADO-

RES DE bOMbA, 

EnTRE OUTROS 

PRODUTOS DE cO-

MUnicAÇãO

íder absoluta em co-

municação visual para 

postos de gasolina na Améri-

ca latina, a Petrol visUAl é a 

antiga cic. são mais de 20 anos 

de experiência e mais de 200 

postos executados dentro e fora 

do território nacional. A em-

presa desenvolve ou reforma a 

comunicação visual de todos os 

postos de gasolina, seja bandei-

ra branca ou bandeirado.

PETROL GROUP  

líDeR ABsOlUtA em 

cOmUnicAçãO visUAl 

PARA POstOs De GAsOlinA

L



AcESSE O SiTE

www.petrolvisual.com.br



Profissionais especializados 
trabalham na adaptação 
das chapas de ACM e uma 
equipe certificada faz a 
instalação no local.

Contratar serviços de 
empresas não-certificadas 
pode resultar em perda da 
garantia do ACM.

tRABAlHAmOs cOm QUAliDADe 

tOtAl em PRODUtOs De POntA e 

eQUiPAmentOs AUtOmAtizADOs.



Pioneira na instalação de 
painéis de ACM no Brasil e 

letras-caixa em acrílico feitas 
em vacum-form, a empresa 

conquistou a certificação 
nR-05, nR-06, nR-18 e nR-
35 para executar trabalhos 

em altura e instalação de 
painéis em ACM. 



o Petrol Group trabalha com os 
painéis de ACM indicados para 
cada tipo de projeto. A durabi-
lidade estimada para uso exter-
no é de 15 anos com opção de 
painéis para cinco anos.

Certificada com ISO 9001, a 
empresa conta com mão de 
obra especializada na execu-
ção de projetos.



os painéis de LED são grandes 
aliados na comunicação visual 

porque chamam a atenção a qual-
quer hora do dia. A apresentação 

do posto de combustíveis com 
iluminação interna ou indireta atrai 

o cliente de longe, tanto na área 
urbana, quanto na rodovia.

PRODUzimOs 

testeiRAs,  

tOtens e 

cOmUnicADORes 

De BOmBA



AGORA é



FALE CONOSCO

www.petrolgroup.com.br

esPAçO DO cliente

Av. Brasil, 4312

maringá, PR 87013-400

55+ (41) 4042-0519

contato@petrolgroup.com.br

55+ (44) 9 9104-0519

O Petrol GROUP apresenta o novo site do grupo com 

um espaço planejado para o cliente. O dono de posto 

de combustíveis ou o investidor que pretende ingres-

sar no segmento pode falar com as empresas do gru-

po, tirar dúvidas e interagir com outros empresários. 

Para participar acesse:




