


Iniciamos nossas atividades em 2001 em Orleans, no

 sul de Santa Catarina, com a produção de grampos 

utilizados no fechamento de perfis em madeira e 

plástico, complementando dessa forma o tão

movimentado segmento moldureiro.

Atualmente, com uma localização privilegiada, 

fabricamos uma gama de produtos com tecnologia 

nacional, além de desenvolvermos equipamentos 

diferenciados conforme a necessidade de cada cliente. 

Contamos com equipamentos automatizados, modernos 

e profissionais altamente qualificados.

Atualmente a empresa tem seu campo de atuação 

voltado para o mercado nacional e internacional, 

servindo como referência no que diz respeito a 

qualidade de seus produtos, bem como pela seriedade

no atendimento aos clientes.





O Exaustor Bramold modelo EXA-100, foi projetado para exaustão de ar em ambientes 

de pequeno porte, garantindo um ambiente sem poeira.

Saiba Mais

04

Linha Molduraria

Exaustor

Exaustores

EXA-100T

Projetado para obter a maior eficiência no processo de sucção de pó em ambientes

confinados. Ideal para equipamentos de médio porte como: máquinas de corte, 

esquadrejadeiras, lixadeiras, entre outras. Podendo ser utilizado em até três

equipamentos.

Saiba Mais

Exaustor 300-CX2T

https://bramold.com.br/exaustor-exa-100t/
https://bramold.com.br/exaustor-exa300-cx2t/
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Fixadora de Estampas

Saiba Mais

A máquina FXE-300 foi desenvolvida pela Bramold® com o intuito de melhorar e

facilitar o processo de fixação de gravuras/estampas em materiais de superfícies

lisas e planas, como por exemplo: eucadur, duratree, hdf, mdf, foam-board, papelão

entre outros. Tal processo é possível pela compressão dos componentes por meio 

de rolos revestidos com silicone. Para maior segurança a FXE-300 vem equipada com:

sistema de monitoramento na porta frontal, emergência, chave geral e botão liga/desliga.

FXE-300Fixadora de Estampas

https://bramold.com.br/fixadora-de-estampas-gravuras-bramold-fxe-300/
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Fundos para Quadros e Porta-retratos

Saiba Mais

Cortados

Os fundos cortados Bramold® são confeccionados com fibras de madeira de

ótima qualidade e com medidas conforme a necessidade do cliente.

Produzimos também fundos para porta-retratos nas seguintes medidas padrão:

Fundos

https://bramold.com.br/fundos/
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Grampeadeiras

A Grampeadeira Mecânica Bramold® GBR1 foi projetada para executar o processo

de grampeamento de perfis de madeira e plástico de forma prática e eficiente.

Operada por sistema de pedal manual, oferece grande praticidade de operação.

AVISO: UTILIZE SEMPRE GRAMPOS ORIGINAIS BRAMOLD®

Saiba Mais

Grampeadeira Mecânica GBR1

A Grampeadeira Pneumática Bramold GBR1-PN foi projetada para executar o

processo de grampeamento de perfis de madeira e plástico de forma prática e

eficiente. Operada por sistema de pedal pneumático, oferece grande produção

agregado a um esforço mínimo de trabalho.

AVISO: UTILIZE SEMPRE GRAMPOS ORIGINAIS BRAMOLD®

Saiba Mais

Grampeadeira Pneumática GBR1-PN

A Grampeadeira Pneumática GBR4-PN permite realizar o grampeamento preciso

de perfis de madeira ou plástico com excelente qualidade e extrema facilidade.

Ideal para grampeamento de materiais modelo caixa alta ou com larguras acima

de 7cm. Neste processo os pressionadores hidráulicos em forma de balancim fixam

o perfil (em dois pontos distintos) sobre a mesa de aço. Podendo, dependendo

o modelo do perfil, utilizar apenas um desses pressionadores. Através de uma

alavanca gatilho o cabeçote pode ser deslocado na linha de emenda, permitindo

o grampeamento do produto. Possui também um pressionador horizontal que

garante o perfil perfeitamente apoio no esquadro. Os dois sistemas de

pressionadores (vertical e horizontal) possuem regulagens distintas de força 

e fixação.

AVISO: UTILIZE SEMPRE GRAMPOS ORIGINAIS BRAMOLD®

Saiba Mais

Grampeadeira Pneumática GBR4-PN

https://bramold.com.br/grampeadeira-mecanica-gbr1/
https://bramold.com.br/grampeadeira-pneumatica-gbr1-pn/
https://bramold.com.br/grampeadeira-pneumatica-gbr4-pn/
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Insumos

O Flexpoint Preto modelo FR da Bramold® foi desenvolvido para a fixação de

fundos para porta-retratos, pois ele é flexível facilitando a troca de gravuras/fotos

quando necessário.

Saiba Mais

Flexpoint Preto Modelo FR

O Flexpoint Preto da Bramold® foi desenvolvido para a fixação de fundos para 

porta-retratos, pois ele é flexível facilitando a troca de gravuras/fotos quando 

necessário.

Saiba Mais

Flexpoint Preto

Saiba Mais

Os grampos tipo “W” Bramold® foram desenvolvidos para o fechamento de 

perfis de madeira ou plástico. Ideal para a junção desses materiais quando 

cortados em ângulo.

Grampos Tipo “W”

https://bramold.com.br/flexpoint-fr/
https://bramold.com.br/flexpoints-bramold/
https://bramold.com.br/grampos-para-unir-perfis/


Saiba Mais

As dobradiças Bramold foram desenvolvidas para a montagem de fundos 

para porta-retratos.

Dobradiças

Saiba Mais

Nossa linha de penduradores Bramold® possui vários modelos para

facilitar a colocação de quadros e espelhos de maneira fácil e segura,

conforme o perfil utilizado. Sendo ainda uma peça decorativa e

funcional,pois leva organização e toque diferenciado para qualquer

ambiente em que é instalado.

Penduradores
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https://bramold.com.br/dobradicas-bramold/
https://bramold.com.br/penduradores/


Pistolas
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Saiba Mais

Ideal para a fixação dos fundos para porta-retratos, pois ele é flexível facilitando

a troca de gravuras/fotos quando necessário. Produzida com material de excelente

qualidade, acionando de maneira pneumática, ideal para empresas que possuem 

rede de ar comprimido e necessitam de maior produtividade.

AVISO: UTILIZE SEMPRE FLEXPOINT ORIGINAIS BRAMOLD® 

Pistola Pneumática Para Flexpoint

Saiba Mais

Ideal para a fixação dos fundos para porta-retratos, pois ele é flexível facilitando

a troca de gravuras/fotos quando necessário. Produzida com material de excelente

qualidade, acionando de maneira manual, ideal para empresas que não possuem 

rede de ar comprimido.

AVISO: UTILIZE SEMPRE FLEXPOINT ORIGINAIS BRAMOLD®

Pistola Mecânica Para Flexpoint

https://bramold.com.br/pistola-de-flexpoint-pneumatica/
https://bramold.com.br/pistola-de-flexpoint-mecanica/


11

Prensas

Saiba Mais

A Prensa para Montagem de Fundos Bramold® executa a função de prensar 

gravatas em fundos para porta-retratos de forma manual e rápida. Possui 

esquadros reguladores que possibilitam a prensagem de diversos modelos de 

fundos, bem como diversas posições de gravata dependendo da necessidade do 

cliente. Utilize sempre dobradiças originais Bramold®.

Prensa para Montagem de Fundos PFBR

https://bramold.com.br/prensa-fundos-paraporta-retratos-mecanica-pfbr/
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Serra Meia-Esquadria

Saiba Mais

A serra ½ esquadria Bramold® modelo SM-300-AL, modelo profissional,

foi projetada com o objetivo de fornecer ao cliente maior robustez, precisão e

qualidade no processo de corte em ângulo de perfis de madeira e plástico. Possui

mesa giratória com trava de precisão, garantindo o travamento nos principais

ângulos de corte. O braço de corte possui um amortecedor que garante o mínimo

esforço e a máxima suavidade durante o processo. Na parte frontal existe uma

proteção articulável do disco de serra confeccionada em aço carbono, protegendo

o dorso frontal do operador. Possui escalas diagramadas confeccionadas em

policarbonato que facilitam o posicionamento correto do material para

execução de corte.

Serra Meia-Esquadria SM-300
Versão Intermediária e Completa

Saiba Mais

A serra Meia-Esquadria Bramold® modelo SM-300, modelo profissional,

foi projetada com o objetivo de fornecer ao cliente maior robustez, precisão e

qualidade no processo de corte em ângulo de perfis de madeira e plástico. Possui

mesa giratória com trava de precisão, garantindo o travamento nos principais

ângulos de corte. O braço de corte possui um amortecedor que garante o mínimo

esforço e a máxima suavidade durante o processo. Na parte frontal existe uma

proteção articulável do disco de serra confeccionada em aço carbono, protegendo

o dorso frontal do operador. Possui escalas diagramadas confeccionadas em

policarbonato que facilitam o posicionamento correto do material para execução

de corte.

Serra Meia-Esquadria SM-300
Versão Básica

https://bramold.com.br/serra-meia-esquadria-sm-300-versao-basica/
https://bramold.com.br/serra-meia-esquadria-sm-300/
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Serra Duplo-Corte

A máquina de corte Bramold® modelo MCBR-300-ME foi projetada para realizar

cortes de 45°, em perfis de madeira e plástico, de forma rápida, precisa e com

perfeito acabamento. Possui incorporado: sistema de captação de pó, escalas

diagramadas em inox, batente móvel, sistema de monitoramento da abertura

da porta, trava da porta, chave geral, botão de emergência e prolongadores

adicionais(opcional).  Seu acionamento ocorre através de pedal mecânico,

descendo de forma simultânea as lâminas de corte, garantindo maior agilidade

na produção.

Saiba Mais

Máquina de Corte MCBR-300-ME

A máquina de corte Bramold® modelo MCBR-300-ML foi projetada para realizar

cortes de 45°, em perfis de madeira e plástico, de forma rápida, precisa e com

perfeito acabamento. Possui incorporado: sistema de captação de pó, escalas

diagramadas em inox, batente móvel, sistema de monitoramento da abertura

da porta, trava da porta, chave geral, botão de emergência e prolongadores

adicionais(opcional).  Seu acionamento ocorre através de 2 pedais mecânicos,

descendo de forma individual, garantindo desse modo uma menor perda de

perfil no momento do corte.

Saiba Mais

Máquina de Corte MCBR-300-ML

A máquina de corte Bramold® modelo MCBR-300-PE foi projetada para realizar

cortes de 45°, em perfis de madeira e plástico, de forma rápida, precisa e com

perfeito acabamento. Possui incorporado: sistema de captação de pó, pressionador

pneumático do perfil, escalas diagramadas em inox, batente móvel, sistema de

monitoramento da abertura da porta, trava da porta, chave geral, válvula de

descompressão da rede, botão de emergência, bi-manual elétrico e prolongadores

adicionais(opcional).  Possui ainda pressionadores frontais, utilizado para corte

de perfis altos (opcional). Seu acionamento acontece apertando simultaneamente

os botões do bi-manual elétrico, descendo os pressionadores e posteriormente

de forma simultânea os discos de serras circulares, garantindo maior agilidade

e segurança na produção.

Saiba Mais

Máquina de Corte MCBR-300-PE

https://bramold.com.br/maquina-de-corte-mcbr-300me/
https://bramold.com.br/maquina-de-corte-mcbr-300ml/
https://bramold.com.br/maquina-de-corte-mcbr-300pe/
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A máquina de Corte Bramold® modelo MCBR-300-PL foi projetada para realizar

cortes de 45°, em perfis de madeira e plástico, de forma rápida, precisa e com

perfeito acabamento. Possui incorporado: sistema de captação de pó, pressionador

pneumático do perfil, escalas diagramadas em inox, batente móvel, sistema de

monitoramento da abertura da porta, trava da porta, chave geral, válvula de

descompressão da rede, botão de emergência, bi-manual elétrico e prolongadores

adicionais(opcional). Seu acionamento acontece apertando simultaneamente os

botões do bi-manual elétrico e um dos pedais no qual deseja realizar o corte,

descendo os pressionadores e posteriormente a disco de serra do lado que foi

acionado o pedal, garantindo desse modo uma menor perda de perfil no momento

do corte.

Saiba Mais

Máquina de Corte MCBR-300-PL

A máquina de Corte Bramold® modelo MCBR-600 foi projetada com o intuito

de oferecer o máximo de segurança ao efetuar corte de perfis de madeira e

plástico em ângulo de 45º. Com design inovador, onde o conjunto de disco de

serra realizam o corte mediante seu deslocamento vertical sobre guias lineares

de ultra precisão, o processo de corte é realizada de forma rápida, precisa e

segura. Visando atender a segurança a MCBR-600 possui: relés de segurança,

sistema de inter travamento da porta, sistema de retenção pneumática para

os cilindros, válvula de descompressão pneumática com porta cadeado, chave

geral, botão de emergência, sistema pressionador da moldura durante o corte

e sensores de segurança. Seu acionamento acontece apertando simultaneamente

os botões do bi-manual elétrico, descendo os pressionadores e posteriormente

de forma simultânea aos disco de serra, garantindo maior agilidade e

segurança na produção.

Saiba Mais

Máquina de Corte MCBR-600-PE

A máquina de Corte Bramold® modelo MCBR-600 foi projetada com o intuito

de oferecer o máximo de segurança ao efetuar corte de perfis de madeira e

plástico em ângulo de 45º. Com design inovador, onde o conjunto de discos

de serra realizam o corte mediante seu deslocamento vertical sobre guias

lineares de ultra precisão, o processo de corte é realizada de forma rápida,

precisa e segura. Visando atender a segurança a MCBR-600 possui: relés de

segurança, sistema de inter travamento da porta, sistema de retenção pneumática

para os cilindros, válvula de descompressão pneumática com porta cadeado,

chave geral, botão de emergência, sistema pressionador da moldura durante

o corte e sensores de segurança. Seu acionamento acontece apertando

simultaneamente os botões do bi-manual elétrico e um dos pedais no qual

deseja realizar o corte, descendo os pressionadores e posteriormente o disco

de serra do lado que foi acionado o pedal, garantindo desse modo uma menor

perda de moldura no momento do corte.

Saiba Mais

Máquina de Corte MCBR-600-PL

https://bramold.com.br/maquina-de-corte-mcbr-300pl/
https://bramold.com.br/maquina-de-corte-mcbr-600pe/
https://bramold.com.br/maquina-de-corte-mcbr-600pe/
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Discos de Serra Circulares Madeira

Saiba Mais

Os discos de serras circulares da Bramold® são produzidos com os melhores

materiais e a mais alta tecnologia que garantem cortes de alta qualidade

além de baixo nível de ruído. É um produto ideal para utilização em madeira,

MDF e MDP.

O riscador Bramold® é indicado para incisão inferior na chapa, garantindo

alto nívelde acabamento no corte de materiais revestidos.

Discos de Serras Circulares Madeira

https://bramold.com.br/disco-de-serras-circulares-madeira/
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Seladora Conjugada

Linha Embalagem

A seladora conjugada trabalha com filme PVC termo encolhível ou poliolefínico,

sendo indicada para embalar diversos produtos. Abaixando-se a porta manualmente,

ela sela e encolhe a embalagem automaticamente em segundos, deixando-a

totalmente selada. Na área de encolhimento ela é isolada termicamente com lã

de rocha, reduzindo assim o consumo de energia.

Saiba Mais

Seladora Conjugada SE-3040

A seladora conjugada trabalha com filme PVC termo encolhível ou poliolefínico,

sendo indicada para embalar diversos produtos. Abaixando-se a porta manualmente,

ela sela e encolhe a embalagem automaticamente em segundos, deixando-a

totalmente selada. Na área de encolhimento ela é isolada termicamente com lã

de rocha, reduzindo assim o consumo de energia.

Saiba Mais

Seladora Conjugada SE-6080

A seladora conjugada trabalha com filme PVC termo encolhível ou poliolefínico,

sendo indicada para embalar diversos produtos. Abaixando-se a porta manualmente,

ela sela e encolhe a embalagem automaticamente em segundos, deixando-a

totalmente selada. Na área de encolhimento ela é isolada termicamente com lã

de rocha, reduzindo assim o consumo de energia.

Saiba Mais

Seladora Conjugada SE-100120

https://bramold.com.br/seladora-conjugada-se-3040/
https://bramold.com.br/seladora-conjugada-se-6080/
https://bramold.com.br/seladora-conjugada-se-100120/
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Linha Marcenaria

Exaustores

O Exaustor Bramold modelo EXA-100, foi projetado para exaustão de ar em ambientes 

de pequeno porte, garantindo um ambiente sem poeira.

Saiba Mais

Exaustor EXA-100T

Projetado para obter a maior eficiência no processo de sucção de pó em ambientes

confinados. Ideal para equipamentos de médio porte como: máquinas de corte, 

esquadrejadeiras, lixadeiras, entre outras. Podendo ser utilizado em até três

equipamentos.

Saiba Mais

Exaustor 300-CX2T

https://bramold.com.br/exaustor-exa-100t/
https://bramold.com.br/exaustor-exa300-cx2t/
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Discos de Serra Circulares Madeira

Saiba Mais

Os discos de serras circulares da Bramold® são produzidos com os melhores

materiais e a mais alta tecnologia que garantem cortes de alta qualidade

além de baixo nível de ruído. É um produto ideal para utilização em madeira,

MDF e MDP.

O riscador Bramold® é indicado para incisão inferior na chapa, garantindo

alto nívelde acabamento no corte de materiais revestidos.

Discos de Serras Circulares Madeira

https://bramold.com.br/disco-de-serras-circulares-madeira/


Linha Esquadria

Serra Meia-Esquadria
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A serra ½ esquadria Bramold® modelo SM-300-AL, modelo profissional,

foi projetada com o objetivo de fornecer ao cliente maior robustez, precisão e

qualidade no processo de corte em ângulo de perfis de alumínio, PVC e materiais

leves.  Possui mesa giratória com trava de precisão, garantindo o travamento nos

principais ângulos de corte. O braço de corte possui um amortecedor que garante

o mínimo esforço e a máxima suavidade durante o processo. No equipamento

existem ainda dois pressionadores frontais e um superior, garantindo dessa forma

maior segurança no momento do corte do perfil. A lâmina possui um sistema de

lubrificação automático. Na parte frontal existe uma proteção articulável da lâmina

confeccionada em aço carbono, protegendo o dorso frontal do operador.

Saiba Mais

Serra Meia-Esquadria SM-300-AL

A serra 1/2 esquadria Bramold® modelo SM-400-AL, modelo profissional,

foi projetada com o objetivo de fornecer ao cliente maior robustez, precisão e

qualidade no processo de corte em ângulo de perfis de alumínio, PVC e materiais

leves.  Possui mesa giratória com trava de precisão, garantindo o travamento nos

principais ângulos de corte. O braço de corte possui dois amortecedores que

garantem o mínimo esforço e a máxima suavidade durante o processo.

No equipamento existem ainda dois pressionadores frontais e um superior,

garantindo dessa forma maior segurança no momento do corte do perfil. A lâmina

possui um sistema de lubrificação automático. Na parte frontal existe uma proteção

articulável da lâmina confeccionada em aço carbono, protegendo o dorso frontal

do operador. 

Saiba Mais

Serra Meia-Esquadria SM-400-AL

https://bramold.com.br/serra-sm-300-al/
https://bramold.com.br/serra-meia-esquadria-sm-400-al/
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Discos de Serra Circulares Alumínio

Saiba Mais

Os discos de serras circulares da Bramold® são produzidos com os melhores

materiais e a mais alta tecnologia que garantem cortes de alta qualidade além

de baixo nível de ruído. 

Discos de Serras Circulares Alumínio

Duplo Corte

A máquina de Corte Bramold® modelo MCBR-600-AL foi projetada com o intuito

de oferecer a máxima produtividade e segurança ao efetuar corte de perfis de

alumínio, PVC e materiais leves em ângulo de 45º. Com design inovador e robusto,

onde o conjunto de lâminas realizam o corte mediante seu deslocamento vertical

sobre guias lineares de ultra precisão, o processo de corte é realizada de forma

rápida, precisa e segura. Visando atender a segurança a MCBR-600-AL possui:

relés de segurança, válvula de descompressão pneumática com porta cadeado,

chave geral, botão de emergência, botão de reset e pressionadores frontais e

superiores. Seu funcionamento acontece acionando simultaneamente os botões

do bimanual, que por sua vez é monitorado por um relé de segurança de 

simultaneidade aumentando a segurança do operador.

Saiba Mais

Maquina de corte MCBR-600-AL

https://bramold.com.br/mcbr-600-al/
https://bramold.com.br/disco-de-serras-circulares-aluminio/


Serra POLI
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A máquina de corte Bramold® modelo POLI-300, foi projetada com o intuito de

oferecer a máxima produtividade e segurança ao efetuar corte de perfis de

alumínio, PVC e materiais leves em ângulo de 90°. Com estrutura robusta e

enclausurada, permite o corte preciso de forma ágil e segura. Seu acionamento

ocorre via alavanca lateral. 

Saiba Mais

POLI-300

https://bramold.com.br/poli-300/



