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PORTUGUÊS

LA ARMERÍA PIOVANELLI ES LA CONFIRMACIÓN DE UNA
PASIÓN QUE SE HA TRANSMITIDO DE GENERACIÓN EN
GENERACIÓN.
A ARMARIA PIOVANELLI É A AFIRMAÇÃO DE UMA PAIXÃO
TRANSMITIDA DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO.
A data de fundação refere-se à apertura da empresa, em 1958, mas o
trabalho começou muito antes, com o pai, Senhor Vittorio, que tinha uma
capacidade gerencial única e uma visão prospectiva que lhe permitiu deixar
aos filhos Marco e Andrea a empresa que hoje podemos considerar líder
do setor e amplamente e internacionalmente reconhecida, apreciada

pelos Clientes provenientes de todo o mundo e identificada como um
parceiro sério e confiável por todas as fábricas de armas. A Armaria
Piovanelli alem de ser revendedora de armas e acessórios, é muito
apreciada, pelo profundo conhecimento técnico do produto que é o reflexo
da grande experiência e da genuína paixão por este trabalho difícil que
não deixa espaço à improvisação.
À Armaria Piovanelli frequentemente se vai somente para um conselho ou
uma reparação porque os desportivos ou os colecionadores sabem bem que
complexa alquimia é necessária para conquistar satisfação ou vitória em
uma competição. A Armaria Piovanelli é capaz de realizar esta alquimia

tanto desejada, através da experiência e ao
profundo conhecimento tanto dos fabricantes
como das armas. A Armaria Piovanelli dispõe
de mais de 600 m² de exposição, habilmente
articulada em “mundos”, como a caça, defesa,
tiro e munições, alem de vestuário e oficina
de reparação. Isto demonstra a variedade
que na Armaria Piovanelli o Cliente consegue
encontrar, porque a diversidade dos mundos
justamente deve ser apoiada e valorizada pelas
armas, acessórios, miras óticas e eletrônicas
completamente diferentes, porque os objetivos
e abordagens dos usuários são diversos.
A Armaria Piovanelli completa o serviço com um
"Túnel" de 4 linhas de teste de 50 m, ideal para a
primeira calibração das miras óticas para a caça
e tiro e para o teste de reparação.
A oficina interna, gerenciada por pessoal
competente e especializado, garante um
suporte imediato ao Cliente com reparações ou
modificações da arma seja esta para caçar, atirar
ou de defesa.
A Armaria Piovanelli não é somente uma
marca empresarial, mas é o símbolo de uma
família que há varias gerações trabalham
e se identificam neste mundo, fazendo da
paixão uma profissão desenvolvida com
profissionalismo e grande responsabilidade.
Com o nosso lema da empresa: "especialistas
selecionadores ao serviço da tua paixão”,
englobamos o nosso Valor Adjunto em um
slogan simples e imediato!

O espírito compartilhado pela equipe da Armaria Piovanelli é bem
sintetizado em uma palavra “Comunicação”, entendida como a
capacidade de transferir e esclarecer as informações relativas aos
produtos, mas também como a propensão à educação de um uso
consciente da arma ou dos produtos de defesa.

A COMUNICAÇÃO DA PAIXÃO É A VERDADEIRA FORÇA
DA NOSSA EQUIPE. Todo vendedor tem uma vasta experiência no

campo, e tais competências são constantemente atualizadas através de
percursos de treinamento, tanto na sede, quanto nas fábricas de armas

quando se lançam novos produtos. Todo Cliente poderá refletir sobre a
sua real paixão que o vendedor sempre saberá reconhecê-la. A comum
condivisão deste esporte torna a comunicação construtiva e eficaz
Sempre da parte dos atletas, também olímpicos, a Armaria Piovanelli
é uma realidade única tanto pela amplitude da oferta quanto pela
imparcialidade do conselho que pode dar aos seus Clientes. Uma
realidade italiana, mas atualmente uma referência importante em
âmbito internacional.

NA ARMARIA PIOVANELLI VOCÊ
ENCONTRARÁ O SEU MUNDO, BEM
COMO PESSOAL ESPECIALIZADO
QUE COMPARTILHAM A SUA MESMA
PAIXÃO. A caça é o principal segmento da

Armaria Piovanelli e não falta nada, mesmo
para o caçador mais exigente. Nós gostamos
de definir nossas áreas de trabalho "mundos"
porque lidamos a 360 ° com tudo o que for
necessário ter, conhecer e aconselhar, para
todo tipo de necessidade que este mundo
assim exige. Na Armaria, você pode tirar suas
dúvidas relativas ao tipo de caça que você está
pensando em realizar e obter as respostas e
conselhos corretos para melhor enfrentar seus
desafios. A paixão comum que você encontrará
é o elemento distintivo do Armaria Piovanelli,
que a torna um selecionador de produtos
atento e sempre atualizado e com as últimas
inovações e soluções de tecnologia de ponta
no seu estoque. O mundo "Caça" em Armaria
Piovanelli é composto por: armas longas,
miras telescópicas, juntas, munições, miras de
observação óticas, tripés, acessórios de couro,
bolsas, malas e mochilas, vestuário, cutelaria,
livros e materiais para auto-treinamento
e aprendizagem, munições e uma ampla
gama de acessórios de todas as marcas. No
segmento caça, encontrará todas as especificas
peculiaridades para caça no exterior, batida
de caça, caça de perseguição e caça de
emboscada.

NA ARMARIA PIOVANELLI, VOCÊ
ENCONTRARÁ UMA AMPLA
SELEÇÃO DE ARMAS DE DEFESA
PESSOAIS OU RESIDENCIAIS DAS
MELHORES MARCAS, MAS O QUE
TORNA O SERVIÇO EXCLUSIVO É A
ASSISTÊNCIA ESPECÍFICA QUE O
PESSOAL FORNECERÁ. Não é suficiente

comprar uma arma, mas é fundamental ter
conhecimento relativo à escolha e a compra.
Na Armaria Piovanelli, você sempre será
aconselhado a pensar bem na compra e fazêla somente se estiver realmente convencido e
obviamente depois de ter testado a arma, em
todas as condições típicas de uso. No mundo
"Defesa", você encontrará uma ampla seleção
de armas curtas, armas longas, juntas e miras,
munições, miras óticas, acessórios de couro,
bolsas, malas e mochilas, roupas, cutelaria e
uma ampla gama de acessórios.

ESTE É O MUNDO MAIS
FASCINANTE TANTO PARA A
ARMARIA PIOVANELLI COMO
PARA O DESPORTISTA. Nesta

disciplina que tem tantas expressões, a
alquimia (como gostamos de chamá-la) é a
fórmula que deve ser perseguida com toda
a própria força! Graças também ao centro
do usado, o desportivo sempre encontrará
oportunidades que irão apoiar a paixão e o
desejo de experimentar novas experiências.
Não será difícil se apaixonar pela Armaria
Piovanelli, que também possui o Trap
Concaverde, que é uma das sociedades de tiro
ao vôo mais renomadas do mundo. A única
instalação na Itália e na Europa que possui 12
campos de Tiro. O desportivo poderá treinar ou
enfrentar novos desafios todos os dias do ano,
além de participar de competições e assistir aos
Campeonatos Oficiais.
Desta forma você irá viver a sua paixão ao
máximo, irá compartilhar com especialistas as
técnicas e especificidades de cada tipo de arma,
e também poderá confiar à Armaria Piovanelli
as manutenções periódicas e a conservação
em eficiência da arma. O nosso mundo "Tiro"
é composto por uma ampla gama de armas
longas, miras óticas, juntas, armas curtas,
armas de baixa capacidade ofensiva, munições,
tiro ao alvo, vestuários, cenários e alvos e todos
os acessórios dedicados.

PARA ESTE MUNDO, A ARMARIA
PIOVANELLI DEDICOU TODO UM
RAMO DA EMPRESA: PIOVANELLI
VITTORIO – MUNIÇÕES. Profissionais

especializados e treinados no mundo da
balística, um setor altamente especializado em
condições tomar conta e preparar munições
para todos os fins.No mundo "Recarga"
encontrarão: molde para balas, fornos, máquina
para recarga, mandril, pecision mic, limpeza
cartuchos, shell holder, shell plate, top punch,
tornos, trim dies, dies lube a matic, cartuchos,
balas esféricas, martelos cinéticos, pó, espoleta,
cartuchos, balas tanto para pistola como para
carabina, gas checks, prensas, balanças,
bullet puller, doseadores e todos os acessórios
dedicados. Além de uma ampla gama de
munições para fins dissuasivos.
Piovanelli Vittorio – Munições, nasceu para
satisfazer a demanda de uma clientela mais
exigente; desportivos que buscam a perfeição
em cada tiro. O slogan da divisão é "Vocação ao
centro" ... e tudo fica claro, uma declaração
que não deixa espaço para a improvisação!

Ao longo dos anos, a Armaria Piovanelli
conseguiu se especializar nos segmentos
listados abaixo, como uma evolução natural
da paixão que os distingue primeiro como
desportivos, depois como colecionadores
e, enfim como divulgadores técnicos,
considerados como referência tanto a nível
nacional como internacional.
Na Armaria Piovanelli você pode encontrar o
seu mundo assim concebido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armas de Caça e Tiro
Munições e Cartuchos para caça e tiro
Chumbinhos para caça e defesa
Material de recarga das melhores marcas
Miras óticas para caça e tiro<0}
Facas e Armas de defesa
Acessórios técnicos para a caça
Arcos e Bestas
Vestuário Esportivo, Caça e Tiro
Assistência e Reparação Armas
Serviço de Calibração ótica até 800 m
Customização de Armas
Túnel interno com 4 linhas de Teste
Serviço de Custodia de Armass

A ARMARIA PIOVANELLI
MELHOR NA PRÓPRIA OFICINA
APRESENTA O MELHOR EM
KNOW-HOW E A EXPERIÊNCIA
NO SETOR. Uma equipe altamente

especializada é capaz de lidar com qualquer tipo
de reparação ou assistência em todos as armas
longas e curtas. Reparações de qualquer tipo
em qualquer espingarda ou arma, inserção de
novos canos, cromagem, brocagem, brunimento,
restauração e renovação, montagem e colimação
de mira ótica, reparos na trava etc. Existe também
o serviço "sob medida", criações de coronhas
sob medida, tanto para caça como tiro ao vôo,
calibração de armas lisas ou estriadas e tudo
aquilo que for necessário para alcançar, como
gostamos de chamar na Armaria, a Alquimia
perfeita.
A oficina trabalha com seu próprio calendário e
garante o respeito dos tempos, graças também
às relações consolidadas que a Armaria
Piovanelli possui com todas as mais importantes
Fábricas de Armas.
Entre os serviços oferecidos pela oficina estão os
seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correção e configuração de armas de caça
e tiro
Coronhas sob medida
Colocação da soleira
Reparação e construção de peças 		
mecânicas para qualquer arma
Construção de extrator
Construção molas
Brunimento clássico, Damasco ou a Frio
Transformações Monogatilho
Transformações Bigatilho
Transformações Mono-Bigatilho
Restauração de armas e centro 			
especializado para armas de colecionadores
Polimento
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