
Arame alto teor de carbono
Produtos para Colchões e Estofamentos.



A Belgo Bekaert Arames é a maior fabricante de arames das Américas e líder do mercado 
brasileiro. Essa liderança é resultado de investimentos em qualidade e tecnologia e de uma 
gestão voltada para o mercado.

O arame para mola de colchão é produzido com aço de usina integrada, o que garante maior 
processabilidade e maior eficiência dos equipamentos do cliente.

Kit Colchão
Produto Norma Acondicionamento Peso

Arame 1,30 mm ASTM A 407 Spider 770 kg

Arame 1,83 mm ASTM A 407 Spider 770 kg

Arame 2,00 mm ASTM A 407 Spider 770 kg

Arame 2,20 mm ASTM A 407 Spider 770 kg

Arame 4,60 mm ASTM A 407 Spider 770 kg

Produtos para Estofados
Produto Norma Acondicionamento Peso

Rolo Spider

Arame 1,00 mm a 2,00 mm ASTM A 417 Rolo / Spider 120 e 180 kg 550 kg

Arame 2,01 mm a 3,00 mm ASTM A 417 Rolo / Spider 200 e 250 kg 550 e 770 kg

Arame 3,01 mm a 5,00 mm ASTM A 417 Rolo / Spider 200 e 500 kg 770 e 1.050 kg

Vantagens:
• Homogeneidade ao longo do rolo, garantindo melhor processabilidade.
• Faixa de tolerância de resistência mais estreita que a norma ASTM A - 407.
• Produtos de pronta entrega / atendimento JIT.
• Assistência técnica customizada para o produto.
• Assistência técnica customizada para o equipamento do cliente.
• Programa de melhoria de qualidade do cliente.



Mola Bonnel

O mercado de colchões de mola está crescendo a uma taxa bem superior ao crescimento 
geral de colchões. No Brasil, o potencial de crescimento é muito alto, devido à participação 
atual do Brasil, em relação aos outros países, ainda ser muito baixa.

Em função desse fato, a Belgo Bekaert Arames investiu e hoje está apta a fornecer mola bonnel.
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Vantagens para o fabricante de colchões:
• Menor investimento para a fabricação de molejos.
• Menor capital de giro (entrega JIT).
• Eliminação da fase de maior complexidade e possibilidade de problemas.
• Ajuda na especificação de layout para montagem de ensambladoras.



0800 727 2000        www.belgobekaert.com.br


