
C A T Á L O G O  D E

E  M A T E R I A I S
CHAPAS



S O B R E  A 

Com uma trajetória que transmite 
dedicação, força e comprometimento, 
a Bold é movida pelo desejo contínuo 
de crescimento, atuando há mais de 
21 anos agregando aos mercados de 
comunicação visual, indústria e 
construção civil, tecnologias de ponta 
e inovação, proporcionando aos 
clientes as melhores soluções com 
disposição e agilidade. 
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Crescer não é um mero desejo, é um 
objetivo que a cada ano vem sendo 
alcançado e superado. 
Para isso, eficiência e rapidez 
caminham juntas, possibilitando fazer 
mais com menos, visando o progresso 
de maneira sustentável e rentável.  

Dizer que a Bold tem os melhores 
produtos não é apenas uma jogada 
de  market ing ,  é  assumi r  a 
responsabilidade pelos próprios 
resultados. A empresa preza sempre 
pela verdade e competência, 
garantindo produtos que atendem 
aos mais rigorosos padrões de 
qualidade do mercado nacional e 
internacional. 

O mundo nos 
inspira a criar, 
o mercado nos 
motiva a crescer.

Matriz em Jaraguá do Sul / Santa Catarina.



Mais agilidade na 
entrega dos seus 
projetos. 
A Bold oferece diversos serviços e soluções 
para facilitar a produção das suas peças já 
enviando-as pré-processadas conforme sua 
necessidade, aumentando seu desempenho 
e fluxo de produção. 

Impressão digital

Seccionadora

Centro de Usinagem 5 Eixos

Vaccum forming

Corte e gravação a laser

Sistema de colagem



• Perfil Trim;
• Silicones;
• Fitas Dupla Face;
• Primer;
• Álcool isopropílico.

Acesse o QR Code
e saiba mais

Cores e efeitos

Sólidas brilhosas 
(EasyBold)

Sólidas foscas Metálicas Amadeirado Cintilantes

+ ACESSÓRIOS

ACM EASYBOLD E ENGEBOLD
O ACM Easybold possui espessura de 
3mm e pintura poliéster, em lâminas 
de alumínio 0,21/0,18mm. 
Leve, flexível e de fácil manuseio, é 
geralmente utilizado em ambientes 
internos e em fachadas, atribuindo 
modernidade e beleza aos projetos.

O ACM Engebold possui espessura de 
4mm com lâminas de alumínio 
0,30/0,30mm e pintura PVDF Kynar. 
Material de alta performance para 
revestimentos externos, resistente e 

com proteção contra os raios U.V, o 
que proporciona durabilidade de cor. 
Indicado para obras permanentes de 
arquitetura e construção civil.

O ACM Engebold FR II-A é ideal para 
obras civis de grande porte, pois alia 
a confiabilidade do tradicional ACM 
Engebold e a segurança proporcionada 
por suas propriedades antichamas. 
Este produto é composto por um 
núcleo mineral antichamas de classe 
II-A, envolto por duas lâminas de 
alumínio da família 3000.
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Lançamentos

ACM SIGN BOLD

TUBOS DE AÇO

O ACM SIGN Bold é um produto com alto 
custo benefício para aplicações em placas 
de sinalização, totens, pdvs e etc. Alia 
modernidade com ótimo custo benefício 
para aplicações em ambientes internos. 
Material com espessura de 3mm com 
lâminas de aluminio 0,21/0,18mm.
 
Características:
Pintura Poliéster com 5 anos de 
garantia para aplicação internas.
 
Cores disponíveis:

Composto de aço carbono e com um 
tratamento especial de galvanização, os 
Tubos de Aço Galvanizado da Bold são 
uma ótima solução para as estruturas de 
fachadas em ACM.
Possuem resistência contra oxidação, 
garantindo a durabilidade da fachada.

Tubos disponíveis na opção quadrado e 
retangular com comprimento de 6 metros.

• Branco brilho e fosco;
• Amarelo brilho;
• Azul brilho;
• Verde brilho e fosco;
• Vermelho brilho e fosco;
• Prata metálico;
• Grafite metálico;



As Chapas Acrílicas Bold agregam valor 
ao seu projeto e a sua marca, com 
diversas cores e espessuras disponíveis. 
Possuímos fabricação própria com 
laboratório para desenvolvimento de 
qualquer cor ou Pantone com agilidade 
seguindo os padrões de qualidade 
internacional.

Principais vantagens:

• Transparência;
• Resistência;
• Padrão internacional de qualidade;
• Desenvolvemos sua cor sob 
encomenda;
• Diversidade de aplicações;

As Chapas Espelhadas solucionam 
projetos que buscam obter destaque 
através da beleza, leveza e resistência, 
atribuindo sofisticação e criatividade 
aos ambientes internos como na 
decoração, logos, troféus e outras 
aplicações.

Acesse o QRCode e saiba 
mais sobre o produto.

Também disponível na opção de
autoadesivo que facilita a aplicação.
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ACRÍLICO BOLD
INFINITAS POSSIBILIDADES

ESPELHADO



Confira testes realizados com o 
material para os processos de corte 
laser, dobra, colagem e impressão 
digital.

O Acrílico EcoBold é um material que é 
produzido com resinas provenientes de 
50% acrílico virgem e 50% de acrílico 
reciclado em sua composição, com 
padrão de qualidade internacional.

Principais características:

• Acabamento com mais brilho no 
corte a laser;
• Produzido com acrílico reciclado;
• Padrão internacional de qualidade;
• Recomendado para uso interno;

• Colas;
• Tarugos de Acrílico; 
• Tubos de Acrílico;
• Dobradiças de Acrílico.

Acesse o QR Code 
para conhecer cores e 
tamanhos disponíveis. 

+ ACESSÓRIOS



PVC Expandido
Material muito utilizado na comunicação 
visual interna e externa, pois é resistente 
a intempéries. Possui ótima superfície 
para aplicação de tintas e impressão UV.

PS
Material de ótimo custo benefício e 
com grande resistência térmica e 
mecânica.
Disponível também nas opções:
Espelhado, Alto Impacto, Tricamada e 
Cristal.

PETG
Termoplástico transparente que 
pode ser estampado a quente, 
termoformado, usinado, pintado e 
até mesmo dobrado a frio.

PVC E OUTROS
PLÁSTICOS
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LONAS BOLD

LONA BOLD BANNER280

LONA BOLD BANNER380 LONA BOLD PRIME440

LONA BOLD VERSA300

A Bold busca cada vez mais expandir o 
seu portfólio de produtos, com o intuito 
de oferecer soluções completas para os 
nossos clientes.

As Lonas Bold foram projetadas 
considerando a necessidade de 
produtos de qualidade, que sejam 
versáteis e padronizados, mas 
associadas a um excelente custo 
benefício. 

Nossa linha de Lonas contempla as 
principais demandas e aplicações 
do mercado de comunicação 
visual, sendo compatíveis com 
todas as tecnologias de impressão 
digital.

Modelo indicado para campanhas 
promocionais e de curta duração, 
são a opção ideal para banners, 
faixas, decoração de stands, e 
outros.

Lona com material de maior 
planicidade, o que garante melhor 
qualidade final para sua impressão.

Excelente planicidade, durabilidade 
e resistência. Esse modelo atende 
as mais variadas aplicações para o 
dia a dia.

Uma opção versátil para aplicações 
que buscam leveza e resistência, 
com excelente custo benefício.

LANÇAMENTO
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Modelos 



LONA BOLD MAX1000 LONA BOLD BACKLIGHT380
Indicada para grandes formatos, 
essa lona 280gr 1000x1000 é a 
escolha ideal para quem procura 
resistência, leveza e durabilidade.

Ideal para trabalhos retro iluminados 
que destacam qualquer ambiente 
com elegância e modernidade.

RECEBA O SEU
MOSTRUÁRIO
DE LONAS BOLD
ACESSE O QRCODE



POLICARBONATO
COMPACTO E
ALVEOLAR

COMPACTO

+ ACESSÓRIOS

ALVEOLAR

Cada vez conquistando espaços mais 
nobres na arquitetura, o Policarbonato 
é comumente utilizado em coberturas, 
toldos e pergolados. O material permite 
uma enorme versatilidade nos projetos 
com resistência e ótima translucidez.

Suas vantagens são:
• Ótima transmissão de luz;
• Alta resistência a impactos;
• Amplo portfólio de cores e espessuras;
• Linha completa de acessórios;

• Parafusos e Arruelas;
• Cordão de vedação / Gaxetas;
• Silicones;
• Fitas Dupla Face;
• Perfis de Policarbonato;
• Perfis de Alumínio;

Acesse o QR Code para 
conhecer cores e tamanhos 

disponíveis. 

Com transparência similiar ao vidro o 
Policarbonato Compacto Bold é ideal 
para projetos que buscam segurança e 
durabilidade.

O Policarbonato Alveolar Bold é muito 
utilizado em coberturas, toldos e 
pergolados, oferecendo leveza e 
durabilidade.
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ALVEOLAR

DESCONTOS ESPECIAIS
PONTA DE ESTOQUE BOLD
A Bold possui uma ponta de estoque 
para você que quer comprar retalhos de 
acrílico, PS, policarbonato, PVC, ACM e 
outros materiais. 

Também possuímos as chapas de 
acrílico com leves defeitos que podem 
ser utilizadas para projetos menores.

Fale conosco e receba as 
nossas promoções exclusivas!
Acesse o QRCode.
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Acesse o QR e conheça 
nossas unidades BOLD.

institucional.bold.net


