
CONSTRUÇÃO CIVILSANEAMENTO INDÚSTRIA

APLICAÇÕES:

• DRENAGEM

• ESGOTO E EFLUENTES

• PROCESSOS INDUSTRIAIS

• INCÊNDIO

• AR CONDICIONADO

• ABASTECIMENTO

• SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

• POÇOS PROFUNDOS

BOMBAS

AUTOMAÇÃO

ESTAÇÕES 
COMPACTAS 
DE ESGOTO

DISTRIBUIDORA DE
BOMBAS HIDRÁULICAS EBARA CORPORATION



SOBRE A PUMPS BRASIL

NOSSAS SOLUÇÕES

A PUMPS BRASIL é especializada em oferecer soluções completas de bombeamento de água, esgoto e 
outros efluentes para obras prediais residenciais e comerciais, condomínios, loteamentos, edificações 
industriais, industrias e empresas na área de saneamento.

O fundador da PUMPS BRASIL tem mais de 23 anos de experiência no mercado de bombas, com 
passagem por algumas das empresas mais importantes nesse setor.

Nosso conhecimento técnico e de mercado nos permite oferecer soluções completas, que combinam 
eficiência, tecnologia, custo acessível e suporte.

Temos conhecimento e experiência em uma diversidade muito grande de aplicações. Sempre em contato muito 
próximo com clientes finais e projetistas para compreender suas reais necessidades e indicar as melhores soluções.

NOSSA EQUIPE TÉCNICA É ESPECIALIZADA E ESTÁ PRONTA PARA RECEBER SEU CONTATO

SOLUÇÕES PARA ESGOTO E EFLUENTES

Soluções completas e inteligentes para captação e bombeamento do esgoto e efluentes 
em residências, condomínios e empresas. 
Estações elevatórias de esgoto compactas e prontas para instalação, com menor custo 
e mais rapidez para o cliente.  Incluem todos os componentes necessários para a 
instalação, em um conjunto testado e garantido pela Pumps Brasil.

SOLUÇÕES PARA ÁGUA LIMPA

Soluções para captação, bombeamento e pressurização de água limpa.

Projetos desenvolvidos de acordo com a necessidade de cada cliente.

SOLUÇÕES ESPECIAIS

Conte com a experiência e o conhecimento de nosso time de especialistas para 
desenvolver projetos especiais de bombeamento de água, efluentes, esgoto ou para uso 
em aplicações industriais.

SKIDS DE PRESSURIZAÇÃO

Montagem própria (trabalhamos com as melhores marcas “bombas” e “variadores de frequência”.
Composto por:
• 1 a 4 bombas;
• Quadro de comando;
• Base metálica com pintura eletrostática;
• Manifolds de sucção e recalque “AISI 304”;
• Válvulas de seccionamento e de
   retenção (para cada bomba);
• Manômetro;
• Transmissor de pressão e vaso de expansão.

BOMBA SUBMERSÍVEL ESGOTO BRUTO

Trabalhamos com as marcas mais conceituadas do 
mundo para coleta de esgoto bruto e efluente industrial.

BOMBEAMENTO PREDIAL E INDUSTRIAL

FAÇA SUAS COMPRAS COM CARTÃO BNDES

BOMBAS NORMALIZADAS E LINHA DE INCÊNDIO

Versão monobloco ou mancalizada para processos industriais, incêndio, ar condicionado, irrigação, 
abastecimento e sistema de refrigeração.



Especialista em estação elevatória de esgoto compacta

Sistema automático de acoplamento com fundo autolimpante 

Desenvolvemos soluções
que melhoram a vida das
pessoas e protegem o
meio ambiente

SOLUÇÕES PARA:

• ESGOTO E EFLUENTES
   COM COTAS NEGATIVAS.

• PROJETOS ESPECIAIS
   COM SISTEMA MODULAR.

• DIMENSÕES E CAPACIDADES
   DO TANQUE DE ACORDO
   COM O SEU PROJETO.

UMA EMPRESA DO GRUPO

Rua Antenor Bérgamo, 650 | Pq. dos Cocais | Valinhos, SP – CEP 13273-182

casadaelevatoria.com.brpumpsbrasil.com.br

(19) 3859.2626(19) 99978.7721


