
ATENDENDO TODO TERRITÓRIO NACIONAL E AMÉRICA LATINA



projetos com:

++ +Agilidade flexibilidade economia
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Desde 1992 a Brasmódulos é especializada na 
fabricação de:

  Módulos metálicos habitacionais (tipo container) 
que podem ser fabricados com chapa de aço 
Galvalume (tipo trapezoidal com ou sem 
revestimento)
ou painéis termo acústico de 30 ou 50mm.
  Grades;
  Gradis;
  Locação de caminhão;
  Locação de aparelhos de ar-condicionado.

Vamos muito além do nosso nome, os projetos 
englobam diversas opções de uso: canteiros de 
obras, alojamentos, armazenamento de materiais 
diversos e muitas outras aplicações são possíveis 
nos produtos da Brasmódulos. 2

A EMPRESA



Com uma linha diversificada de modelos 
e um grupo de profissionais de alta 

competência, a Brasmódulos oferece 
módulos padronizados e projetos 

específicos fabricados com o mais alto 
padrão de tecnologia, para atender às 

necessidades de cada cliente, sem 
esquecer da sustentabilidade e o 

respeito às normas ambientais de 
qualidade e segurança. A empresa 

disponibiliza também equipes de 
engenharia, montagem e pós-venda para 

garantir o total apoio aos seus clientes, 
afim de orientá-los sobre a melhor 

utilização dos módulos e possíveis 
assistências técnicas.
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A EMPRESA



O bom trabalho da Brasmódulos 
torna a empresa cada vez mais 

reconhecida no mercado, atuando 
em todo o território nacional e na 

América Latina com eficiência 
logística capaz de montar e 

deslocar seus produtos com a
maior agilidade possível. A empresa 

também se orgulha de ser 100% 
brasileira, colaborando com o 

desenvolvimento do país.

VERSATILIDADE
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Fazemos a diferença +
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Logística

Possui Frota própria;

Motoristas treinados e certificados 
para movimentação dos 
equipamentos;

Frota ecologicamente correta, que 
utiliza diesel S50 contendo baixo 
nível de enxofre, polui menos e 
atendem a todas as normas de 
segurança e são monitorados via 
satélite.
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GRADES E GRADIS

As grades e gradis podem ser feitas em aço 
carbono, aço galvanizado ou alumínio. As 
grades e gradis  trazem segurança e um 
design moderno - podendo envolver 
varandas e fechamentos em geral.

Os modelos são projetados e instalados de 
acordo com o projeto do cliente.

Nossa linha de produtos atendem os mais 
diversos segmentos no ramo de 
construção, pois o produto agrega valor ao 
ambiente  e fornece segurança ao local.



8

MÓDULOS HABITACIONAIS

Padronizados

Acoplados

Sobrepostos

Especiais

Modelo Termo Acústico



9

Aplicações

Modelo Termo Acústico



Içamento de módulo (montado ou desmontado) +

Movimentação e transporte



Modelos padronizados / BM 6 (2,30m x 6,00m)

Acoplado de 6m

Bm 6/1 Bm 6/6wc Bm 6/2wc-4ch

Bm 6/10ch
j1
j2
p1
m1
l1
l2

Vitrô basculante 1,0 x 0,8m em alumínio
Legenda

Veneziana de 1,0 x 0,8 em alumínio
Porta 1,00 x 2,16 com fechadura ou trinco
Mictório de inox de 1,20m de largura
Lavatório de inox 1,00m de largura
Lavatório de PVC

* P.D interno de 2,50m ou 2,20m



Modelos padronizados / BM 4 (2,30m x 4,00m)
Bm 4/0 Bm 4/1ch

Bm 4/4wc

Bm 4/3wc-4ch

Acoplado de 4m

j1
j2
p1
M1
l1
l2

Vitrô basculante 1,0 x 0,8m em alumínio
Legenda

Veneziana de 1,0 x 0,8 em alumínio
Porta 1,00 x 2,16 com fechadura ou trinco
Mictório de inox de 1,20m de largura
Lavatório de inox 1,00m de largura
Lavatório de PVC

* P.D interno de 2,50m ou 2,20m

Bm 4/2wc-4ch



Modelos padronizados / BM 3 (2,30m x 3,00m)

Bm 3/3wc

Bm 3/0 Bm 3/1ch

Bm 2/S

Bm 3/2wc-2ch

Bm 1/S

Acoplado de 3m
j1
j2
p1
m1
l1
l2

Vitrô basculante 1,0 x 0,8m em alumínio
Legenda

Veneziana de 1,0 x 0,8 em alumínio
Porta 1,00 x 2,16 com fechadura ou trinco
Mictório de inox de 1,20m de largura
Lavatório de inox 1,00m de largura
Lavatório de PVC

* P.D interno de 2,50m ou 2,20m



Interessado em nossa proposta?

Em um projeto específico?

Entre em contato com a Brasmódulos e faça o seu orçamento.
Teremos o prazer em dar sugestões e em lhe atender.

End.: Avenida Vereador Aroldo Alves Neves, 1600, Ribeirão Pires, São Paulo
CEP: 09445-400

Tel.: (11) 4822-3000
E-mail: comercial@brasmodulos.com.br

www.brasmodulos.com.br 

Contato


