


Com uma trajetória que 
transmite dedicação, força e 
comprometimento, a Bold é 
movida pelo desejo contínuo de 
crescimento, atuando há mais de 
20 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. 

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 
jogada de marketing, é assumir a 
responsabilidade dos 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.
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A Bold oferece diversos serviços e 
soluções para a indústria, produzindo 
peças pré-processadas, como, Corte 
a laser, Routher CNC, impressão 
digital e entre outros. 

Conheça os processos industriais 
da Bold: 

PROCESSOS 
INDUSTRIAIS 

Sistema de colagem
Método especializado de ligação, 
com catalisadores UV, que consiste 
no encaixe perfeito das peças, sem 
resíduo adesivo.

Sistema de moldagem
Os processos de moldagem por sopro e 
formação a vácuo garantem a criação de 
peças com um acabamento fino e efeitos 
diferentes.

Corte e gravação a laser
O garante alta precisão no corte de 
chapas acrílicas, madeira e metal, entre 
outros. É seguro obter um acabamento 
impecável em cada parte.

Centro de usinagem 3D
Máquina de usinagem CNC de 
cinco eixos, capaz de usinar peças 
tridimensionais com grande precisão.

Impressão digital
Impressoras de área de 2000 x 3000 mm com 
espessura máxima de 50 mm, o que permite 
imprimir em materiais sólidos com toda a 
compatibilidade fotográfica.

Termoformagem
Uma técnica de termoformação de 
alta precisão que garante peças com 
um acabamento impecável sem a 
necessidade de colar ou emendar.



O revestimento ACM EasyBold tem 
sido cada vez mais aproveitado em 
diversas formas de aplicações em 
ambientes internos. 

O ACM EasyBold faz toda diferença 
pois causam impactos agradáveis 
nos ambientes e tendem a tornar 
qualquer lugar bem mais 
estruturado.

Características Técnicas:  
• Pintura Polyester com 5 anos de 
garantia para aplicação internas. 
• Lâmina de alumínio 0,21mm frente 
e 0,18 verso. 

Dimensões: 
Espessura: 3mm
Largura: 1220/1500mm
Comprimento: 5000mm.

ACM
EASYBOLD

Para conhecer as cores 
disponíveis, acesse o QR Code. 



Sistema shadow box (Caixa de 
sombra):

No sistema de shadow box são 
utilizados chapas de ACM para 
que não ocorra a visualização das 
frentes de vigas, tubulações, 
ancoragens e fixagens. 

ACM
EASYBOLD

O ACM Easybold FR II-A é o 
produto ideal para obras civis de 
grande porte, pois alia a 
confiabilidade do tradicional ACM 
Engebold e a segurança 
proporcionada por suas 
propriedades anti-chamas.

Laminas 0,18/0,18mm 
Nucleo: FR II-A
Pintura: Poliéster



Revestimento ACM EngeBold é 
próprio para ambientes 
externos. Devido sua resistência 
química e física permite a 
realização de projetos 
ambiciosos como a elaboração 
de produtos de comunicação 
visual, fachadas e retrofit. 

Características Técnicas:  
• Pintura PVDF Kynar com 15 anos 
de garantia para aplicações 
externas. 
• Lâmina de alumínio: 0,30mm. 
• Lâmina de alumínio: 0,50mm 
• Possibilidade de fabricação em 
medidas especiais*.
 

Dimensões: 
Espessura: 4mm
Largura: 1250/1500mm
Comprimento: 5000mm. 

*Mediante a um lote mínimo de fabricação. 

ACM
ENGEBOLD

Para conhecer as cores 
disponíveis, acesse o QR Code. 

NÚCLEO FR   



Policarbonato

ENGEBOLDEASYBOLD

Comunicação
Visual Corporações Construção

CivilSEGMENTOS DE 
APLICAÇÕES 
O segmento de construção civil 
alcança diversas atividades 
relacionadas à produção de obras. 
Assim, podemos incluir nossos 
produtos em fachadas de 
comunicação visual externa e 
interna, aplicações corporativas e em 
grandes edifícios comerciais. 

Conheça a aplicação de nossos 
materiais:

Acrílico
PETG
PVC



VANTAGENS 
DO ACM
• Diversidade de cores
• Durabilidade
• Efeitos especiais
• Resistência
• Versatilidade.

Aplicações:
• Revestimento de vigas e pilares;
• Composição com fachadas em 
vidro e caixilhos entre vãos; 
• Revestimento de paredes internas 
e externas; 
• Comunicação visual;
• Revitalização de edifícios 
(Retrofit);
• Coberturas e marquises; Varandas 
fechamentos; 
• Revestimentos de túneis;
• Decoração de stands e 
mostruários; 
• Painéis publicitários;
• Sinalização para imagem 
corporativa;
• Revestimento de máquinas e 
equipamentos.

Pintura:
EASYBOLD: A pintura, com resina 
do tipo Poliéster e nas opções brilho 
ou fosco, é realizada de forma 
contínua através do processo Coil 
Coating, com excelente qualidade e 
uniformidade de cor.

ENGEBOLD: A pintura, com resina 
do tipo PVDF (Fluoreto de 
Polivinilideno), ou também 
conhecida como Kynar 500, possui 
camadas de primer e verniz para 
proteção contra raios UV. Ela é 
realizada de forma contínua através 
do processo Coil Coating, garantindo 
alta resistência a intempéries e 
proporcionando estabilidade e 
retenção das cores para aplicações 
em ambientes externos.

Características: 
Proteção contra os raios UV;
Resistencia à ação da chuva;
Propriedades de resistência ao fogo; 
Fácil manutenção e limpeza. 

Cores e efeitos:

Sólidas brilhosas 
(EasyBold)

Sólidas 
foscas

Metálicas Amadeirado Cintilantes



INSTALAÇÃO  
E BENEFICIAMENTO  

As  instalações podem se 
diferenciar conforme necessidade 
de cada projeto. Para melhor 
aproveitamento do material e obter 
ótimo resultado na sua obra 
converse com a equipe de 
Especialistas Bold. 

Calandra: O Acm EasyBold e 
EngeBold podem ser curvados 
utilizando calandra manual ou 
automatizada de 3 ou 4 rolos. 

Sistema de bandeja: O sistema de 
bandeja é o mais utilizado para 
fixação dos painéis. Através de 
cantoneiras, rebites e parafusos 
auto brocantes (indicado de aço 
inox) os modelos são fixados na 
estrutura auxiliar de alumínio/
metalon, prevendo-se uma junta de 
silicone de 10 a 12mm para 
acabamento, estanqueidade e 
dilatação das chapas. 

Sistema de junta seca:
 O sistema de junta seca dispensa o 
uso da junta de dilatação de silicone, 
possibilitando o menor 
distanciamento entre as chapas. 

O sistema é recomendado para 
instalações internas onde não há 
incidências climáticas devido a 
dilatação natural do material e em 
projetos de comunicação visual 
onde o tempo de veiculação é 
predeterminado. Recomenda-se 
raltiar o contato da chapa para que 
não tenha borda exposta. 

CHUMBADOR 

ALVENARIA 

ANCORAGEM 

ACMFITA DUPLA FACE



CERTIFICAÇÃO
LEED 
O LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) é uma das 
certificações ambientais mais 
populares no Brasil. Seu objetivo é 
incentivar a transformação de 
projetos para que as edificações se 
tornem mais sustentáveis.

Conheça os produtos Bold que 
contribuem para a Certificação 
LEED:

ACM: Possibilidade de instalação em 
sistema ventilado, permite o 
isolamento térmico pelo exterior da 
edificação, “efeito chaminé”, 
garantindo uma melhor ventilação e 
economia no consumo de energia.

Policarbonato e Acrílico: Uma 
cobertura translúcida com 
policarbonato ou acrílico pode 
permitir um maior aproveitamento 
da iluminação natural e, 
consequentemente, reduzir o 
consumo de energia elétrica. Pode 
também, se utilizada uma cor 
refletiva, refletir até 75% dos raios 
solares contribuindo para conforto 
térmico do ambiente.



POLICARBONATO
ALVEOLAR

O Policarbonato é um termoplástico 
que combina um alto nível de 
propriedades mecânicas, ópticas e 
térmicas.

• Leve e versátil
• Alta resistência a impacto
• Maior transmissão de luz

As chapas de Policarbonato 
Alveolar Bold permitem um 
isolamento térmico superior a 
outros materiais para cobertura e 
fechamentos. Com proteção contra 
raios UV em uma das faces, 
possuem garantia de 10 anos contra 
amarelecimento.

Coberturas em geral:
Marquises, passarelas, toldos, 
pergolados, domus de iluminação 
natural, coberturas industriais, 
estufas, solários, piscinas, shopping 
centers, estações de trem/ônibus/
metrô, estádios de futebol, 
fechamentos laterais, divisórias, 
entre outras.

Material translúcido:
Mesmo as chapas coloridas e as 
refletivas possuem excelente 
transmissão de luz, proporcionando 
ambientes com iluminação natural.

Economia de energia:
Devido à iluminação natural, pode-se 
diminuir até 100% o consumo com 
lâmpadas durante o dia.

Leveza:
Material com baixo peso específico, 
proporcionando facilidade no 
manuseio, corte e instalação, além 
da redução de custos com estrutura.

Resistência a impacto:
Material até 30 vezes mais resistente 
que um vidro da mesma espessura.

Curvatura a frio:
Possibilidade de curvar a chapa 
dentro do raio mínimo sem esforço 
ou processo adicional.

Resistência a temperatura:
Mantém suas características entre 
-40ºC e 120ºC e é auto extinguível - 
não propaga chama e não goteja 
quando em combustão.

Medidas especiais:
Possibilidade de customizar medidas 
de acordo com seu projeto.
Chapas de até 12m de comprimento. 

Para conhecer as cores 
disponíveis, acesse o 
QR Code. 



Acessórios de Instalação:

1. Perfil “U” em alumínio;
2. Fita porosa;
3. Fita de alumínio;
4. Perfil Trapezoidal de 
Alumínio;
5. Parafuso autoperfurante;
6. Gaxeta dupla 
7. Gaxeta simples
8. Chapa de Policarbonato 
Alveolar Bold
9. Fita dupla-face

Perfis de fixação:

Sistema Grandes Estruturas: Ideal para fixação de chapas alveolares e 
compactas de maior espessura e comprimento. Devido ao maior 
engastamento, esse sistema atende obras que requisitam reforço na fixação.

INSTALAÇÃO E
BENEFICIAMENTO

Sistema com Perfil L Trapezoidal: Um dos sistemas mais utilizados no Brasil, 
perfil trapezoidal atende tanto obras planas como coberturas levemente 
curvadas (em arco).

Sistema com Perfil L Barra Chata: Indicado principalmente para coberturas 
curvas, o sistema com perfil barra chata é uma solução econômica, atendendo 
também coberturas planas.

Obs.: Todos os perfis de alumínio fornecidos pela Bold, podem ser pintados conforme disponibilidade 
de cores do mercado.



lâmpadas durante o dia.

Curvatura a frio:
A possibilidade de curvatura ao frio 
é o grande diferencial ao vidro.

Leveza:
Material com baixo peso específico, 
proporcionando facilidade no 
manuseio, corte e instalação, além 
da redução de custos com 
estrutura.

Resistência a temperatura:
Mantém suas características entre 
-40ºC e 120ºC e é auto extinguível 
- não propaga chama e não goteja 
quando em combustão.

Possibilidade de customizar 
medidas de acordo com seu 
projeto.

POLICARBONATO
COMPACTO

O policarbonato compacto é um 
termoplástico que combina um alto 
nível de propriedades mecânicas, 
ópticas e térmicas.

A chapa de policarbonato 
compacto Bold apresenta a mesma 
estética do vidro, contudo, é 250x 
mais resistente ao impacto que o 
vidro temperado da mesma 
espessura. E justamente essa 
resistência, permite executar 
diversas aplicações, o que torna o 
material ideal para ambientes que 
necessitam de proteção e 
luminosidade natural, sem deixar de 
lado a beleza e o design moderno.
Com 10 anos de Garantia. 

VANTAGENS

Material translúcido:
Transparência cristalina e excelente 
transmissão de luz, proporcionando 
total iluminação natural.

Resistência a impacto:
Material até 250x mais resistente ao 
impacto que o vidro temperado da 
mesma espessura.

Economia de energia:
Devido iluminação natural, pode-se 
diminuir até 100% consumo com 

Para conhecer as cores 
disponíveis, acesse o 
QR Code. 

Comparativo Policarbonato x Vidro Comum

Espessuras (mm) PC Compacto (kg/m²) Vidro (mm)

3,0 3,60 7,80

4,0 4,80 10,40

6,0 7,20 15,60



• Sua estrutura padrão com 
proteção UV de um lado, podendo 
ser produzido com proteção UV 
dos dois lados, conforme a 
solicitação ou projeto do cliente.

• Garantia de 10 anos em cores, 
transmissão de Luz e resistência.

APLICAÇÕES 

ideal para coberturas em edifícios 
públicos, instalações esportivas, 
centros de transporte, passarelas, 
fechamentos laterais.

POLICARBONATO
TOPGAL

O sistema Topgal são painéis em 
policarbonato alveolar, projetados 
para uso na maioria das aplicações 
convencionais de coberturas, com 
alguns diferenciais perante as 
chapas comuns.

A estrutura alveolar do produto é 
composta por camadas e com peso 
relativamente baixo, conferindo 
maior rigidez ao painel, além de 
proporcionar ótima transmissão de 
luminosidade e oferecer excelente 
isolamento térmico.

Um dos grandes benefícios deste 
sistema são as conexões do painel 
com costura permanente, que 
evitam o acumulo de água e 
infiltrações, ou seja, uma cobertura 
sem furações e totalmente 
estanque, garantindo máxima 
resistência e alta durabilidade.

VANTAGENS

• O sistema de painéis Topgal são 
fabricados com o comprimento das 
chapas de 6 à 12 metros e 
espessuras de 6mm até 20mm.

• Inclusos todos os acessórios 
necessários para instalação. 

Para conhecer as cores 
disponíveis, acesse o 
QR Code. 



TELHAS DE
POLICARBONATO 
As telhas de policarbonato são 
chapas compactas finas corrugadas 
com proteção UV em uma das faces, 
que mantêm suas características de 
resistência a impacto e intempéries 
mesmo em condições extremas, 
como, chuvas de granizo, por 
exemplo.

Garantia de 10 anos.

APLICAÇÕES
Compatíveis com diversos tipos de 
telhas metálicas e de fibrocimento, 
podem ser utilizadas em coberturas 
em geral, fechamentos laterais, 
sheds, domus de iluminação, 
lanternins e em aplicações onde a 
segurança contra fogo e impacto é 
imprescindível. 

VANTAGENS 

Material translúcido:
Proporciona iluminação natural, mais 
eficiente que telhas similares.
Auto extinguível:
Não propaga chama e não goteja 
como outras telhas plásticas.
Projeto:
Material com baixo peso específico, 

proporcionando facilidade no 
manuseio, corte e instalação, além da 
redução de custos com estrutura.
Resistência ao impacto:
Infinitamente superior a produtos 
similares produzidos em plástico 
menos resistente.
Sustentável:
Lâmpadas apagadas durante o dia e 
retorno do investimento em até 18 
meses.

1216 útil (sobreposição SIMPLES) / 1064 útil (sobreposição DUPLA) 

1216 útil (sobreposição SIMPLES) / 1064 útil (sobreposição DUPLA) 

885 útil (sobreposição SIMPLES)

980 útil (sobreposição SIMPLES)

Ondulada Baixa

Greca

Ondulada Alta

Trapezoidal TR40 

Para conhecer as cores 
disponíveis, acesse o QR Code. 



O ACM SIGN Bold é um produto 
com alto custo benefício para 
aplicações em placas de sinalização, 
totens, pdvs e etc. Material com 
espessura de 3mm com lâminas de 
aluminio 0,21/0,18mm.

Características Técnicas:  
• Pintura Polyester com 5 anos de 
garantia para aplicação internas. 

Cores disponíveis: 
Branco brilho e fosco, Preto brilho e 
fosco, amarelo brilho, azul brilho, 
verde brilho e fosco, vermelho 
brilho e fosco, prata metálico e 
grafite metálico. 

As venezianas Bold são produzidas 
com policarbonato compacto e 
perfil de alumínio de alta qualidade, 
oferecem adequação a qualquer 
largura e altura, além de medidas 
especiais. 

O domus poliprismático BOLD é
termoformado a partir de chapas de
policarbonato prismático, um 
material termoplástico leve, 
resistente a impactos e com 
proteção aos raios UV.

O policarbonato prismático ainda 
possuí a propriedade de ser um 
material auto extinguível, isto é, não 
propaga chamas.

Composto de aço carbono e com um 
tratamento especial de galvanização, 
os Tubos de Aço Galvanizado da 
Bold são uma ótima opção para a 
construção de estruturas de fachadas 
em ACM.

Os perfis de aço galvanizado Steel e 
BOLD para coberturas, são aços 
estruturais certificados conforme as 
normas ABNT NBR-7008 e ABNT 
NBR-15253. É uma alternativa de 
ótimo custo-benefício às 
tradicionais estruturas de madeira.

LINHA  
ACM SIGN  

LINHA  
TUBOS DE AÇO  

LINHA  
VENEZIANAS
INDUSTRIAIS

LINHA  
DOMUS
PRISMÁTICO

LINHA  
STEEL E BOLD  



Acesse o QR e conheça 
nossas unidades BOLD.


