
CATÁLOGO DE PRODUTOS

FORROS E REVESTIMENTOS METÁLICOS.
QUALIDADE NA FABRICAÇÃO DE BRISES,



A SULMETAIS comercializa grande portfólio de BRISES, FORROS e 
REVESTIMENTOS METÁLICOS, com modelos desenvolvidos sob medida, 
personalizados para cada projeto, agregando valor e eficiência em todas as suas 
aplicações.
Há quase 30 anos, através de fábrica automatizada e departamento técnico 
qualificado, desenvolve produtos diferenciados e projetos completos, aliando 
qualidade e sustentabilidade.

A SULMETAIS conta com parceria de equipes de montagem treinadas e 
especializadas, que garantem ao cliente a qualidade na execução do projeto.   

REVESTIMENTOS

BRISES FORROS

VISITE NOSSO SITE 
E SAIBA MAIS SOBRE
NOSSOS PRODUTOS 

Desempenho e conforto 
térmico, luminoso e 
acústico

Ventilação e controle  
de visibilidade

100% reciclável

Variedade de cores  



Elemento arquitetônico de proteção térmica, os brises são indicados no controle 
de incidências de luz solar e possibilitam uma grande variedade de opções na 
composição arquitetônica para edifícios comerciais e residenciais.
Produzidos em alumínio e galvalume ® (Aluzinc), chapas lisas ou perfuradas, em 
diversas cores (processo de pintura contínuo coil coating). Garantem conforto 
termoacústico, privacidade, estética, ventilação e economia no consumo de 
energia, permite a entrada parcial de luz natural no ambiente.  
Pode ser aplicado no fechamento de vãos, fachadas retrofit e esquadrias, com 
estrutura auxiliar fixa ou móvel, posicionados de acordo com a exposição solar.

BRISES

ATENÇÃO:  Estudo de peso por m² realizado 
para brises ou elementos lisos, onde se consi-
dera lâmina e porta painel. Em casos de mate-
riais perfurados, o peso será um pouco menor. 

ACESSE NO SITE OS DESENHOS 
TÉCNICOS DE TODOS OS ITENS 
DESTE CATÁLOGO DE PRODUTOS.

BSM C120 | C150
Brise de ângulo fixo composto por painéis lineares, clicados 
aos porta panéis, com angulação de 60°. Indicado para 
fechamento de vãos. 
Suas lâminas podem ser lisas ou perfuradas. Pode ser 
aplicado também como revestimento de fachadas, tanto 
na posição horizontal, quanto vertical. 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

 Comprimento Máximo: 6000 mm  

 Entre eixo: 120 mm | 150 mm

 Espaçamento entre porta painel: 1250mm

 C120  2.86 kg/m²  6.71 kg/m²

 C150  2.35 kg/m²  5.80 kg/m²

BSM B30 | B57
Brise composto por painéis lineares e contínuos, clicados 
ao porta painel. 
Indicado para fechamento de vãos. Pode também ser 
aplicado como revestimento de fachadas e forro. 
Opções de tamanho e espaçamento adequada a estética 
de cada projeto (sob consulta). 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento Máximo: 6000 mm  

Entre eixo: 60 mm | 100 mm

Espaçamento entre porta painel: 1250mm

   BSM B30  3,36  kg/m²  7,5 kg/m²

   BSM - B57  2,4  kg/m²  5,65 kg/m²



BSM 100CL | 150CL | 200CL – BRISE CELL
Composto por grelhas quadriculadas monolíticas formadas 
por perfis com base de 20mm, altura de 67mm.  Peça única. 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

      Entre eixo: 100x100mm | 150x150mm | 200x200mm

  BSM 100CL  5,07 kg/m²  11,80 kg/m²

  BSM 150CL  3,50 kg/m²  8,12 kg/m²  

  BSM 200CL  2,51 kg/m²  5,80 kg/m²

BSM 150 | 335
Brise modelo “asa de avião” com propriedades termoacústicas.  
Podem ser fixos ou móveis, com acionamento manual. 
BSM 150 produzido com tampa de polímero de nylon.
BSM 335 produzido com tampa de alumínio. 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento Máximo:  3000mm horizontal. |4000mm vertical.

Entre eixo:  135 mm | 320 mm  

  BSM 150  11,50 kg/m²  15,13 kg/m²

  BSM 335  10,66 kg/m²  12,36 kg/m²

BSM C23 | C23E | C40 | C40E
Brise composto por painéis lineares e contínuos, fixos ao 
porta painel, com quatro modelos de lâminas. Estas podem 
ser lisas ou perfuradas. Indicado para fechamento de vãos.

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento Máximo:  C23 - 3000mm | C40 6000mm

Entre eixo:  C23  - 40mm | C23E  - 35mm | C40  - 71mm | C40E  - 60mm

Espaçamento entre porta painel: 1250mm

      BSM C23  5,60 kg/m²         8,57 kg/m²

      BSM C23E  6.,33 kg/m²         10,32 kg/m²

  BSM C40     5,62 kg/m²         8,70 kg/m²

  BSM C40E  6.80 kg/m²         11,20 kg/m²

BSM 84

Brise de ângulo fixo composto por painéis lineares, clicados 
ao porta painel, com três opções de angulação: 30°, 45°e 
60°. Suas lâminas podem ser lisas ou perfuradas. Indicado 
para fechamento de vãos e marquises.

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

 Comprimento Máximo: 6000 mm 

  Entre eixo: 30° - 65mm  | 40° e 60° - 85mm  

 Espaçamento entre porta painel: 1250 mm

  BSM 84 - 30°             3,02 kg/m²          6,81 kg/m²

  BSM 84 - 45° e 60°    2,36 kg/m²         5,61 kg/m²



BSM A100 | A200
Brise fixo, tipo “meia asa de avião”. Formado por um painel 
e um porta painel com tampas de nylon nas extremidades. 
Opções de tamanho e espaçamento adequada a estética de 
cada projeto (sob consulta). 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

 Comprimento Maximo: 4000 mm (demais sob consulta) 

 Entre eixo: 100mm | 200mm  

 Espaçamento entre porta painel:  1500mm

  BSM A100  8,98 kg/m²  16,40 kg/m²

  BSM A200  7,90 kg/m²  13,50 kg/m²

BSM TB41
Brise composto por painéis tubulares com diâmetro 
de 41mm, fixo ao portal painel. O espaçamento entre 
os painéis pode variar. Suas lâminas podem ser lisas 
ou perfuradas. Indicado para fechamento de vãos, 
revestimento de fachadas ou forro. 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento Máximo: 6000 mm     

Entre eixo:  51mm | 120mm

Espaçamento entre porta painel : 1500mm

  BSM TB41  7,64 kg/m²  13,02 kg/m²

BSM C57
Linear composto por painéis curvos, contínuos, clicados ao 
porta painel. Seus painéis podem ser lisos ou perfurados, 
com opção de “tapa canal”, entre os painéis. Indicado para 
revestimento de fachadas e forros, o que garante  privacidade 
e proteção do sol.

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento Máximo: 6000 mm  

Entre eixo: 100mm

Espaçamento entre porta painel: 1250mm

  BSM C57    2,40 kg/m²  5,65 kg/m²

BSM A300

Brise de ângulo fixo ou móvel, composto por painéis curvos 
ou planos com largura de 300mm, fixos sobre suportes de 
nylon, inseridos em tubos redondos de alumínio. 
Suas lâminas podem ser lisas ou perfuradas. Indicado para 
fechamento de vãos e revestimento de fachadas.Pode ser 
aplicado na vertical ou horizontal, com acionamento manual.

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento Máximo: 3000 mm 

Entre eixo:  285mm

Espaçamento entre porta painel: 3000mm

  BSM A300  6.83 kg/m²  8.96 kg/m²



Desenvolvidos em alumínio e galvalume® (Aluzinc) os forros metálicos são 
resistentes e duráveis. De fácil instalação e de rápida manutenção.
Produzidos em diferentes medidas, modular ou linear. Possuem excelente 
efeito estético, acústico, valoriza os ambientes corporativos ou comerciais.

FORROS

Revitalização, acústica e estética de ambientes internos e externos.  
Indicado para aeroporto, shopping, metrô, hospital, escola, sala comercial entre 
outras aplicações, valoriza o ambiente e proporciona conforto acústico e beleza.
Variedade de modelos e cores.

ACESSE NO SITE OS DESENHOS 
TÉCNICOS DE TODOS OS ITENS 
DESTE CATÁLOGO DE PRODUTOS.

SM 100BF | 200BF - BAFFLE
Forro composto por duas lâminas, lisas ou perfuradas, com 
altura de 100mm ou 200mm (demais sob consulta). Seu 
interior permite a utilização de manta acústica, conferindo 
ao produto características termoacústicas. Os espaçamentos 
entre os painéis podem ser ajustados conforme a 
necessidade e criatividade de cada projeto. 
Compatível com diversos tipos de luminária, sistemas de ar 
condicionado, sprinklers e sonorização.

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento máximo :   4000 mm

 SM 100BF  6,74  kg/m²  11,92 kg/m²

      SM 200BF           6,15  kg/m²        10,60 kg/m²

SM T15 COLMEIA
Forro composto por grelhas quadriculadas monolíticas, 
formadas por perfis tipo “U”. Possuem base de 15mm e altura 
de 35mm, apoiadas sobre perfil “T” invertido, com 15mm de 
base.  O modelo colmeia possui um sistema de encaixe que 
incorpora o perfil, sem deixá-lo aparente. Excelente opção 
de forro para acabamento estético e de fácil manutenção. 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc).         

Modulo:   625x625 mm   625x1250 mm

 SM T15 42x42  3.87 kg/m²

 SM T15 52,5x52,5  3.21 kg/m²

 SM T15 62,5x62,5  2.81 kg/m²

 SM T15 78x78  2.36 kg/m²

 SM T15  90x90  2.14kg/m²

 SM T15  125x125  1.71 kg/m²



SM 300C | 375C | 450C - LINEAR
Forro composto por painéis lisos ou perfurados, encaixados 
sob pressão ao porta painel, que cria um forro linear com 
juntas secas.
Permite a utilização de luminárias modulares e, sistema 
acústico através de manta acústica com a mesma modulação 
do forro. 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento máximo:   6000 mm

 SM 300C  2,98 kg/m²  7,51 kg/m²

 SM 375C  2,92 kg/m²  7,13 kg/m²

 SM 450C  2,86 kg/m²  6,71 kg/m²

SM 625T - TEGULAR | MODULAR
Forro composto por bandejas quadradas, lisas ou 
perfuradas, com bordas rebaixadas apoiadas sob 
perfil “T” invertido, com 15mm de base. 
Permite a utilização de luminárias modulares  e spot 
embutido. Além da utilização de manta acústica com 
a mesma modulação do forro ou nonwoven (TNT). 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Modulo: 625x625 mm         

 SM 625T  2,05 kg/m²  3,96 kg/m²

SM M100 - LINEAR
Forro composto por painéis de borda arredondada com 
84mm de largura e espaçamento de 16mm entre laminas 
que pode  ser aberta ou fechada com aplicação de “tapa 
canal” (Flush). Os painéis são encaixados sob pressão no 
porta painel, e assim forma um forro linear de excelente 
estética e fácil manutenção.
Os painéis podem ser lisos ou perfurados

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento máximo :  6000 mm

 SM M100  2,29 kg/m²  5,41 kg/m²

SM 625PK - PLANK | MODULAR
Forro composto por bandeja retangular, lisa ou 
perfurada. 
A sustentação do forro é feita através de perfil “J”. 
Possui junta seca e perfis de sustentação oclusos.
Permite a utilização de luminárias modulares e a 
utilização de manta acústica com a mesma modulação 
do forro ou nonwoven (TNT). 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Modulo:  625x1250 mm

 SM 625PK  2,21 kg/m²  4,41 kg/m²



SM V100 | SM V200 - LINEAR
Forro composto por lâminas lisas com altura de 100 
ou 200mm, de fácil remoção. 
Compatível com os sistemas de ar condicionado, 
sprinklers, sonorização e comunicação visual. 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento máximo :   4000 mm

 SM V100  1,98 kg/m²  4,10 kg/m²

 SM V200  1,52 kg/m²  3,90 kg/m²

SM 1500 - MODULAR
Forro composto por bandejas retangulares, lisas ou 
perfuradas. Instalado sobre pressão em perfis de alumínio 
extrudado (sentido transversal) e por isso indicado para 
locais com grande incidência de vento.
Permite a utilização de luminárias modulares e a utilização 
de manta acústica com a mesma modulação do forro ou 
nonwoven (TNT). 

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Modulo:  500 x 1500  mm

 SM 1500          3,66 kg kg/m²    7,35 kg kg/m²

Os revestimentos tem a finalidade de desenvolver soluções e viabilizar a 
execução de projetos arquitetônicos.
Aplicações como retrofit e fechamento de fachadas, com variedade de cores.

A SULMETAIS trabalha variados tipos de revestimento: Alumínio sólido, 
inox, aço e galvalume ®.

REVESTIMENTOS

ACESSE NO SITE OS DESENHOS 
TÉCNICOS DE TODOS OS ITENS 
DESTE CATÁLOGO DE PRODUTOS.

Os revestimentos metálicos são indicados para aplicações em fachadas, 
marquises, colunas, pórticos, interiores e retrofit, entre outros.
Diferenciados por sua leveza, planicidade, durabilidade, facilidade de 
manutenção e adaptação aos mais diferentes formatos.



SM 230MW
Revestimento de painéis ondulados, lisos ou 
perfurados, instalados em porta painel tubular através 
de fixação mecânica (parafuso autobrocante). 
Quando perfurado proporciona privacidade sem 
perder a iluminação natural e ventilação.

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

 Comprimento Máximo: 6000 mm

 BSM 230MW        2,10kg/m²          4,98 kg/m²

SM 104

Revestimento composto por painéis de borda reta 
com 84mm de largura e espaçamento de 16mm. O 
espaço entre os painéis pode ser fechado com “tapa 
canal” (flush).Os painéis são encaixadas sob pressão no 
porta painel, podem ser lisos ou perfurados, formam 
revestimento de excelente estética e fácil manutenção.
Pode ser utilizado como forro.

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

Comprimento Máximo: 6000 mm

 SM S104  2,29  kg/m²  5,41 kg/m²

SM 500R
O SM 500R é o revestimento para fachadas que 
garante ao ambiente privacidade e proteção solar. 
Disponíveis em painéis lisos ou perfurados, pode 
ser combinado com diversas alturas e diâmetros de 
perfuração atendendo aos detalhes de cada projeto.

   Alumínio ou  Galvalume ® (Aluzinc). 

 Comprimento Máximo:  3000 mm

 SM 500R  6,00 kg/m² esp.: 1,5mm

 SM 500R  10,50 kg/m²  esp.: 1,0mm

RECOMENDAÇÕES

É importante garantir a conservação do produto com 
limpeza periódica, com utilização de pano macio e 
detergente neutro, diluído em água.
   
GARANTIA

Garantia de 5 anos na pintura, exceto para Galvalume ® instalado em 
regiões litorâneas.Caso a instalação não seja executada dentro das es-
pecificações, a garantia é automaticamente suspensa.

NOTAS TÉCNICAS GERAIS

Todas especificações dos produtos SULMETAIS são grafadas 
em milímetros (mm) e sem escala.

Todos os produtos fabricados pela SULMETAIS estão em 
constante aprimoramento e, portanto, sujeitos a alterações 
técnicas. Em caso de dúvidas, definição de arremates e 
acabamentos, possibilidade de aplicação de cores especiais e 
outras questões, consulte nosso setor técnico.

Para melhor performance dos produtos SULMETAIS, a 
instalação deve ser sempre executada por distribuidor 
credenciado e respeito às especificações técnicas de cada 
produto, conforme orientação do fabricante.

Os revestimentos SULMETAIS foram desenvolvidos para uma 
velocidade máxima de vento de 70Km/h. Para velocidades que 
excedam a esse coeficiente, consulte nosso setor técnico.

NOTAS TÉCNICAS GERAIS PARA BRISES, FORROS E REVESTIMENTO.
TABELA DE PERFURAÇÃO

Verifique o índice para as perfurações disponíveis 
para cada produto, respeitando a performance e 
características de cada material. 

ÍNDICE

BSM C120 | C150: T2 - T4 
BSM B30 | B57: T1 – T2 – T3
BSM 84: T1 – T2 – T6
BSM C23| C23E | C40 | C40E: T1 – T2 – T6
BSM TB41: T1 – T3
BSM A300: T2 – T3 – T4
BSM C57: T1 – T2 – T3

SM 100BF | 200BF: T2 – T3 – T6
SM 300C | 375C | 450C: T2 – T3 – T4
SM 625T: T3 – T5 - T6
SM M100:  T1 – T2 – T6
SM 625PK: T3 – T6
SM 1500: T2 – T3 – T4

SM 230MW: T2 – T3 – T4
SM S104: T1 – T2 – T6
SM 500R: T4 – T5 – T7 – T8



TABELA DE PERFURAÇÃO NOSSO DIFERENCIAL

Ampla experiência no mercado, aliada a modernos equi-
pamentos, possibilita a SULMETAIS executar projetos dife-
renciados e únicos.

A SULMETAIS possui equipe de desenvolvimento de pro-
jetos e parceria de montagem qualificada para execução 
das obras. 

SUSTENTABILIDADE

A SULMETAIS tem responsabilidade socioambiental e 
preocupa-se com a reciclagem dos resíduos metálicos 
gerados na fabricação de seus produtos, reduzindo a ge-
ração de entulho e seus impactos no meio ambiente. A 
fabricação de seus produtos não gera resíduos tóxicos.

VISÃO

Ser uma empresa competitiva, que atue de forma abran-
gente no segmento de forros, revestimentos e brises me-
tálicos. Reconhecida por sua qualidade em soluções ar-
quitetônicas junto à clientes, fornecedores, colaboradores 
e parceiros.

VALORES

Credibilidade, Comprometimento, Receptividade, Valoriza-
ção Humana, Empatia, Responsabilidade, Competência, In-
tegridade e Ousadia.

MISSÃO

Atender com qualidade, as demandas de nossos cliente 
a partir do desenvolvimento de soluções arquitetônicas 
que contribuam para qualidade de vida das pessoas, ge-
rando progresso sustentável.



www.sulmetais.com.br

SULMETAIS é marca da CADRI INDÚSTRIA

Av. Deputado Rubens Granja, 451
Vila Vermelha | 04298-000
São Paulo - SP 
5511 2066-2800, 3389-7925


