Nós construímos juntos.

A Alumasa é referência nacional nas soluções em Alumínio e
Plástico. Tem no DNA o comprometimento da equipe na evolução
contínua da tecnologia.

desde 1988

A qualidade de nossos processos garante produtos de
excelência e o respeito pelas pessoas faz de nossa fábrica
um ambiente de satisfação para clientes e profissionais.
Possuímos as mais prestigiadas certificações do mercado e
nossos mais de 50 mil metros quadrados comportam
uma capacidade produtiva para atender empresas de relevo
nacional e internacional.

Investimos constantemente no desenvolvimento de
nossos produtos, por isso utilizamos matéria-

prima de qualidade, maquinário
moderno e profissionais altamente
qualificados, tendo como objetivo oferecer às
pessoas, de forma sustentável, o que existe de melhor
em produtos derivados de alumínio e plástico.

Todos os processos são internos, PROPORCIONANDO
mais autonomia, controle de qualidade, agilidade de
produção e entrega.
Entenda como funcionam os nossos processos:

Produtos

Processos

Alumínio

Refusão

Ferramentaria

Extrusão

Pintura

Onde o alumínio passa do
estado líquido para o sólido na
forma de tarugos

Desenvolvimento de matrizes
para a extrusão

Compressão da matéria-prima
contra uma matriz resfriada para
assumir uma nova forma

Processo de
acabamento dos perfis

Capacidade de produção:
2.000 toneladas/mês

Capacidade de produção:
50 ferramentas/mês

Capacidade de produção:
950 toneladas/mês

Capacidade de produção:
450 toneladas/mês

Tarugos

Perfis

Esquadrias

Escadas

Plástico

Produtos

Processos

Capacidade de produção: mais de 200.000 itens plásticos/mês

Moldagem por Sopro

Extrusão

Moldagem por Injeção

Caixa de descarga, Boias e
Assentos Sanitários

Mangueiras e Engates
Flexíveis

Pés e bases para escadas e Mecanismos
internos da caixa de descarga

Para atender nossos clientes com o máximo de autonomia!

m ai s d e 50. 000 m2
d e á rea produ t iva
Escadas
Esquadrias
Administrativo

Extrusão
Pintura

Refusão

Plásticos

Almoxarifado

Uma das maiores indústrias
de alumínio do Brasil.

maquinário moderno
Investimos pesado em tecnologia, pois sabemos da
responsabilidade em produzir para grandes clientes que exigem
produtos de excelência.

Atendimento Nacional
e Internacional
Atendemos os segmentos de varejo, indústria e construção civil em
24 estados do Brasil. Nossos produtos também estão presentes em
países da América Latina como Argentina, Uruguai e Paraguai.

24

Estados
do Brasil

4

Países da
América Latina

ISO 9001
Nossos setores de refusão, extrusão e montagem
de escadas possuem a certificação que garante
uma gestão de qualidade.

PPAP - Programa de Aprovação de Peça
de Produção
É um programa dos setores de refusão e extrusão que estabelece
padrões entre a empresa e seus fornecedores de peças e
componentes, bem como padronização de processos de produção.
Utilizamos este programa para garantir a melhoria no controle de
qualidade de seus processos, tornando um fator diferencial dos
nossos produtos.

Uma linha completa:

perfis

Esquadrias

PINTURA

Produtos
para loja

refusão
Ligas especiais de alumínio
Somos uma das poucas indústrias
que consegue desenvolver diferentes
ligas de alumínio, criando soluções
diferenciadas para nossos clientes.
Também é no processo de refusão que
produzimos, tarugos de 4 a 8 polegadas

Extrusão
Garantia no padrão de produção
A extrusão própria de perfis garante o
padrão de qualidade dos nossos produtos.

ferramentaria
interna
Produção de matrizes
Nosso setor de ferramentaria produz matrizes
personalizadas de acordo com a necessidade
do seu projeto e estrutura do perfil. Isso garante
agilidade na entrega e no processo de reposição.

pintura
Variedade de cores e texturas
Possuímos tipologias de 5 cores e 7 tipologias
de texturas*.
Cores:
Branco

Branco RS

Marrom

Bronze

Preto

Texturas:
Noz

Cerejeira

Pinheiro

Cerejeira

Carvalho

Noz

Cód. Interno:
Noz B04

Cód. Interno:
Pinheiro A05

Cód. Interno:
Carvalho A03

Cód. Interno:
Cerejeira A01

Cód. Interno:
Cerejeira A02

Cód. Interno:
Noz B02

Carvalho

Cód. Interno:
Carvalho A02

Totalmente
personalizável
Se você possui um projeto e precisa de
uma cor ou textura especial, fale com a
gente que solucionamos para você.
*Cores e texturas podem haver diferenças no produto final.

PERFIS industriais
Possuímos diversas ligas especiais para as mais diversas aplicações de perfis industriais. Confira a diferença entre as ligas:

LIGA 6005
Aplicada em carrocerias e
implemento rodoviário.

Liga 6060
Aplicada em janelas, portas e outras
aplicações em arquitetura e construção
civil, divisórias, tubos para irrigação,
dissipadores de calor, móveis,
iluminação, ornamentos e outras.

Liga 6063
Aplicada em fabricação
arquitetônica, fachadas, caixilhos de
janelas e portas, tubos e tubulações
e móveis de alumínio.

Liga 6351
Aplicada em estruturas, carrocerias,
embarcações, construção naval,
veículos, equipamentos e outras.

Liga 1050
Aplicada em equipamentos para processos
químicos, containers para indústria
alimentícia, pólvora pirotécnica, refletores de
lâmpadas e revestimentos de cabos.

LIGA 6005a
Aplicada em conectores
automotivos, membros estruturais,
tubos para corrimão, tubos sem
costura e estruturas de escadas.

Liga 6061
Aplicada em acessórios e conectores elétricos,
ferragens decorativas e miscelâneas,
acoplamento hidráulico, componentes de freios,
corpos de válvulas, componentes para uso
comercial, industrial, automotiva e aeroespacial.

Liga 6262E
Aplicada em válvulas de transmissão automotiva,
pistão de freio e aplicações em ar condicionado. Outras
típicas aplicações incluem conectores CATV, pinos de
dobradiças, peças de câmera, equipamentos de televisão
e tripé, acoplamentos, acessórios marinhos, puxadores e
ferragens decorativas, peças magnéticas, peças de skate,
peças de ferro a vapor, válvulas e componentes da válvula.

Liga 6463
Aplicada em painéis e frisos para
eletrodomésticos, automóveis,
eletrônicos, móveis, entre outros.

Liga 1350
Aplicada em condutores elétricos,
indústrias química e alimentícia, e
trocadores de calor.

APLICAÇÕES

resistência
e BEleza

Indústria
Metal Mecânica
Esse tipo de perfil é utilizado em setores
automobilísticos, naval e aeronáutico;
empresas que produzem motores, painéis
elétricos e transformadores; no segmento
hospitalar e de instrumentos musicais.
Alguns dos produtos oferecidos nas linhas
abertas padrão são: barras chatas,
arremates, conexões, corrimões, divisórias,
toldos e coberturas, forros e fachadas.

Indústria
Moveleira

Imagens meramente ilustrativas.

A utilização de perfis de alumínio
para o setor moveleiro unem beleza,
resistência e durabilidade na
produção de móveis, acessórios,
ferramentas, revestimentos,
acabamentos, peças de decoração
e luminárias.

É um material mais resistente e seguro.
Utilizado para fixação do painel em
telhas mecânicas, metálicas, de
fibrocimento e lajes planas.

durabilidade e
versatilidade

Implementos
Rodoviários
Utilizado para fabricação de
carrocerias, os perfis de alumínio
deixam os implementos muito mais
leves, facilitam a conservação
e manutenção, agregam maior
valor de revenda e possibilitam a
reciclagem do alumínio no fim da
vida útil do equipamento.

Imagens meramente ilustrativas.

Painel
Fotovoltaico

PERFIS para
construção
civil e
arquitetura

sofisticação
e CONFIança

Nossos perfis são amplamente reconhecidos e
utilizados na construção civil e arquitetura em
soluções comerciais e residenciais. Nossas linhas
de perfis podem ser adaptadas aos mais diversos
tipos de projetos: baixo, médio, alto e padrões
premium. Conheça nossas soluções de perfis:

sistema construtivos
para esquadrias
Linhas 16, 20, 25, 30, 32, 42 e 45

fachadas

Imagem meramente ilustrativa.

complementos
arquitetônicos

O nosso mix de perfis para construção civil e arquitetura
proporciona a produção de diversos produtos:

Acessórios

Gradil

Palcos e Stands

Portões
e Cercas

Box

Vidro
Temperado

Fachadas

Brises e
Lambris

Imagens meramente ilustrativas.

Esquadrias

Experiência e profissionais
qualificados que fazem
a diferença.
Com mais de 20 anos de experiência e o investimento em profissionais qualificados, nossas
esquadrias são reconhecidas em todo o mercado. Além disso, elas são testadas seguindo
todas as normas exigidas, garantindo a segurança e qualidade dos nossos produtos.

+500

Tipologias de esquadrias
diferentes ou personalizadas

35

Produtos
certificados

5

Anos de
garantia

variedade de cores
Possuímos 6 cores em esquadrias.
Cores:
Branco

Branco RS

Preto

Marrom

Bronze

Anodizado
Fosco

Linha 16: Beluno

A Linha Beluno é a melhor escolha quando falamos em
preço e funcionalidade. Feita para obras com orçamentos
pré-definidos, como imóveis para revenda e prédio
multipavimento, ela é funcional e adaptável a qualquer obra.
Construída dentro dos parâmetros da NBR 10821 com
dimensões pré-estabelecidas pelos cálculos solicitados na
norma, levando em consideração altura de pavimentos e
local da obra.

Pressão
da água*:

200pa

Desempenho
acústico*:

24DB-B

Pressão do
vento*:

1.750pa

*Resultado para ensaio das esquadrias
de dimensão 1200 x 1200 mm.

Linha 20: Veneto

A Linha Veneto alia um excelente custo-benefício com um
ótimo resultado estético, por isso é ideal para projetos de
baixo e médio custo em obras de orçamento pré-definido.
Garante o fechamento das folhas e o alinhamento dos
perfis, apresentando superfícies sem porosidades. A pintura
eletrostática traz beleza à peça e impede o acúmulo de
impurezas, facilitando a limpeza.

Pressão
da água*:

230pa

Desempenho
acústico*:

24DB-B

Pressão do
vento*:

2.090pa

*Resultado para ensaio das esquadrias
de dimensão 1200 x 1200 mm.

Linha 20: Stylo

A Linha Stylo é a escolha preferida de engenheiros e
arquitetos!

Pressão
da água*:

280pa

Sua versatilidade faz com que ela seja muito utilizada em
projetos residenciais comerciais de médio e alto padrão,
garantindo beleza aos projetos. Permite um deslizamento das
peças com maior fluidez, possuindo roldanas com rolamento,
evitando desgastes materiais.

Desempenho
acústico*:

25DB-B

Pressão do
vento*:

2.500pa

*Resultado para ensaio das esquadrias
de dimensão 1200 x 1200 mm.

Linha 25: PREMIUM

A Linha Premium é construída com elegância!
Seus contornos suaves e as palhetas de alumínio trazem
sofisticação e exclusividade em todo o empreendimento de
alto padrão.

Pressão
da água*:

300pa

Desempenho
acústico*:

25DB-B

Pressão do
vento*:

2.730pa

*Resultado para ensaio das esquadrias
de dimensão 1400 x 1400 mm.

Sistema de
pintura de
última geração!
Os perfis passam para a cabine de pintura
eletrostática, onde a tinta em pó é aplicada de
forma automática e uniforme ao longo de toda
superfície por uma série de pistolas.

variedade de cores e texturas
Possuímos tipologias de 5 cores e 7 tipologias de texturas*.
Cores:
Branco

Branco RS

Preto

Marrom

Confira as 7 tipologias de texturas na próxima página.

Totalmente personalizável
Se você possui um projeto e precisa de uma cor ou textura especial,
fale com a gente que solucionamos para você.
*Cores e texturas podem haver diferenças no produto final.

Bronze

Efeito
Madeira
O aconchego da madeira com os
benefícios do alumínio.
O Efeito Madeira nos perfis de alumínio
reproduz cor e textura da madeira,
dando um acabamento refinado e
aconchegante ao seu projeto.
Sinta nas mãos a textura da madeira,
imprima em seu projeto a beleza que só o
amadeirado provoca.
Linhas dos perfis que podem receber o Efeito
Madeira: 20, 25, 30, 32, 42, 45 e Perfis para
Construção Civil e Arquitetura.

Imagem meramente ilustrativa.

Noz

Cód. Interno:
Noz B04

Noz

Cód. Interno:
Noz B02

Cerejeira

Cód. Interno:
Cerejeira A01

Cerejeira

Cód. Interno:
Cerejeira A02

Pinheiro

Cód. Interno:
Pinheiro A05

Carvalho

Cód. Interno:
Carvalho A03

Carvalho

Cód. Interno:
Carvalho A02

Banqueta

Perfeita
PARA O
DIA A DIA

Feita para as tarefas do dia a dia, a banqueta de
alumínio ajuda a alcançar os lugares em que só na ponta
do pé não dá conta.
Dobrável e fácil de transportar, a banqueta é muito prática e
segura. *Capacidade de até 120 kg.

Opção com:

3
degraus

escada residencial

Versatilidade
e segurança
PARA TODOS OS
MOMENTOS

A Escada Residencial é perfeita para alcançar o alto da
estante ou trocar a lâmpada da cozinha. Ela possui pés e
degraus antiderrapantes e tem os pés fixados nos perfis de
alumínio, evitando que escapem.
Além disso, conta com uma plataforma de plástico de altíssima
resistência e travamento na parte superior que garante mais
segurança de quem está usando. *Capacidade de até 120 kg.

Opções com:

2a8
degraus

escada COMFort

CONFORTO
EM TODAS
AS TAREFAS

Leve e resistente a Escada Comfort é fabricada com a mais
alta tecnologia de construção. Seus degraus com 13 cm de
base – quase o dobro das escadas residenciais –, fazem da Escada
Comfort sinônimo de conforto e segurança.
Além dos degraus super largos, ela tem uma bandeja no topo com
diversos encaixes para ferramentas e peças, gancho para pendurar
baldes e um vão côncavo para lâmpadas não rolarem e caírem.
Muito segura, tem apoio de mão retrátil, ocupando menos espaço.
*Capacidade de até 150 kg.

Opções com:

3a7
degraus

escada PROFISSIONAL

confiança
para o uso
profissional

Feita em alumínio de alta resistência, a Escada Profissional
apresenta o máximo de durabilidade e segurança.
Ideal para ambientes externos e com exposição de sol e chuva, pode
ser utilizada em instalações de antenas, manutenções telefônicas,
poda de árvores, locais de difícil acesso, entre outros. *Capacidade
de até 120 kg.

Opções com:

2x5 a 2x13
degraus

assentos sanitários

Disponíveis nas cores:

*

Assento
Almofadado

Assento
ALUMASa

Assento
ROma

*Cor preta disponível apenas na
linha Assento Almofadado

caixa de descarga

durabilidade
reconhecida
Um dos mecanismos
de descarga mais
tradicionais do mercado.

Caixa com válvula hídrica
Não deixa cheiro
Fluxo de água ajustável
Mais economia

disponível
em diversas
cores!

MANGUEIRAs

Mangueira Cristal
Indicada para instalação de ar-condicionado,
serviços de baixa pressão em máquinas e
equipamentos industriais em geral e jardinagem.
Devido à sua transparência, permite a visualização
do procedimento.

Mangueira Aluflex
A Mangueira Aluflex é trançada e reforçada para
uso em jardim, possui uma alta flexibilidade em
condições normais de uso doméstico.

Mangueira JARDIM

jogo de Mangueira
JARDIm e aluflex

Indicada para condições normais do uso
doméstico.

Indicada para condições normais do uso
doméstico e para jardinagem.

ACESSÓRIOS

engate flexível
simples

caixa de
massa

engate flexível
trançado

torneira
boia

régua lisa
de alumínio

Rodovia Genésio Mazon (SC 445), km 2,5 - Bairro São Pedro
CEP: 88.840-000 - Urussanga - Santa Catarina
Fone: +55 (48) 3441-2200
Fax: +55 (48) 3441-2227

alumasa@alumasa.com.br
www.alumasa.com.br
/alumasaoficial

