
INDÚSTRIA E COMERCIO DE FÔRMAS METÁLICAS.
Fôrmas para fabricação de galpões, sobrados e casas Pré-Fabricadas.

Att...
Edemar da rosa

Fone: (046)99915-0155 tim whats
Fixo: (046)3225-4234



Forma para fabricação de pilares sobrados com 
2 a 5 pavimentos 

01 - Forma em aço mod. lisa 250x400x16.800mm
20 – Console de apoio de vigas

Fabricamos moldes em qualquer medida conforme a necessidade de cada cliente: 
200x200mm/ 200x250mm/ 260x260mm/ 250x300mm/ 300x500mm.



Forma para fabricação de pilares para barracões 

industriais. 

01 – Forma em aço mod. Lisa 250x350x7500mm . 
01 – Cabeça simples apoio de tesouras de concreto.

* Leito com suporte de apoio engates rápidos com borrachas de vedação*



Forma para fabricação de pilares gomadas 
para montagens de galpões e sobrados.

01 – Forma em aço mod. gomada 250x350x12300mm
01 - Cabeça simples apoio tesoura
16 – Console 200x200x150Cm

• Leito com suporte de apoio engates rápidos com borrachas de vedação
• OPCONAL FABRICAMOS EM QUALQUER MEDIDA...



Forma para viga aérea

01 – Forma em aço 400x200x6000mm
Acompanha cadeiras modeladoras 200x200mm

* FABRICAMOS EM QUALQUER MEDIDA SIMPLES OU DUPLA*



Forma para fabricar pilares barracões simples ou germinados com ou sem 
friso removível para encaixe de placas de fechamento.

01 – Forma lisa em 250x350x12300mm.
01 - Cabeça dupla de coluna para germinar galpão removível
12 – Consoles para apoio de vigas aéreas.

FABRICAMOS EM QUALQUER MEDIDAS E CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO...



Forma  para placa de fechamento
01 - Forma para fabricação de placas de fechamento dupla fechamento lateral, forma que 
possibilitam fabricar placas de concreto com varias dimensões com perfeita qualidade, placas com 
altura de ate 1250mm, comprimento 6.000mm e espessuras  80,100,120,150mm.
*Fabricamos também com medidas sugeridas pelo cliente*.



Forma simples para fabricar viga “Tesoura” 

Forma em aço modelo T para fabricar tesoura  simples em concreto 250x350x9500mm para barracão 
vão livre 16M (é regulável) com divisor podendo fazer menos se o cliente solicitar.
*Fabricamos também sobre projeto como cliente solicitar as medidas*



Forma dupla para fabricar viga “Tesoura” 

Forma em aço modelo T para fabricar tesoura  em concreto para barracão de ate 20mt de 
vão livre (regulável) com limitador de comprimento.
250x400x12.500mm.



FORMAS PARA FABRICAÇÃO DE GALERIAS ADUELAS DE CONCRETO 
FORMAS COMPLETA COM KIT VIBRATÓRIOS PRÓPRIO PODENDO 

FABRICAR VARIAS PEÇAS NO DIA.

Medidas: 
1000x1000x1000mm parede Ø 100mm......molde modelador M/F ....

2000x2000x1000mm parede Ø 200mm......molde modelador M/F .....

3000x3000x1000mm parede Ø 300mm.....molde modelador M/F....



Cálice para sapata pré-fabricada
Largura total..............300x400mm
pistão..........................250x350mm
Altura total pistão......800mm
Valor.

*Fabricamos sobre medida*



Forma para Laje PI
Forma modelo PI para fabricação de lajes de barracões sobrados e edifícios .
Medidas:
Largura: 1,25x Comprimento: 6.000mm
Laje: 50mm
Viga: Altura: 250mm Viga: Largura abaixo da laje: 190mm Largura da base 120mm
1250x6000mm.
Valor. Av.
*fabricamos também com medidas sugeridas pelo cliente conforme projeto *



Forma para laje treliça
01 – Conjunto C/ 4 formas p/ lajes treliças 120X30mmX6000mm + divisor.

•Também pode ser feitas as formas unitárias sem a estrutura.
*Fabricamos sobre medida como cliente solicitar*



KIT DE FORMAS PARA FABRICAÇÃO DE 
SOBRADOS E BARRACÕES INDUSTRIAL.

01 Forma 250x350x9.300mm para fabricação de pilares para sobrados ............................................................R$ 8.750,00

04 Consoles com tampão que permite fazer somente os desejados................................................R$ 230,00 ......R$ 920,00

01 Forma para fabricação de vigas aéreas 200x400x6000mm com limitador de comprimento............................R$ 5.880,00 

TOTAL  R$ 15.550,00



Forma  para poste Padrão de Energia
01 – Forma para fabricação de poste padrão de energia norma
CELESC/COPEL/CPFL/ELEKTRO entre outros seguindo Normas ABNT.

•Forma em aço padrão entrada de residência 100 DAN 7.5mt.

• Forma em aço padrão entrada de residência caixa embutida 100 DAN 7.5mt.



01 Forma para fabricação de pilares 9.300mm de 
comprimento com regulagem no pistão 

OPCIONAL:
400x400mm/400x350mm/400x300mm/400x250mm/400x200mm/400x150mm.

01 Cabeça dupla com regulagem para apoio de tesouras de concreto.



Pórtico cavalete com talha elétrica 
guindaste 1200kg 

Pórtico cavalete 3500x3500mm de altura/largura com guindaste para até 
1200kg, rodas tolher movimentação manual para os lados sobe desse 
elétrico cabo de aço. 

*Fabricamos sobre medida de acordo com projeto que cliente solicitar*



www.equipabrasil.ind.br 

http://www.equipabrasil.ind.br/



