


GRAMPO FINAL

TRILHO REFORÇADO 4,5 METROS

GRAMPO INTERMEDIÁRIO

JUNÇÃO TRILHO

35MM

40MM

Cód. PESTR00450 Cód. PESJU00100

Cód. PESGF001 35 e 40 Cód. PESGI00100

Em 
Estoque Em 

Estoque

Em 
Estoque

Em 
Estoque



Em 
Estoque

GANCHO TELHA CERÂMICA

CHAPA DE ATERRAMENTO / GRAMPO

PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA

MINI-TRILHO /TELHA METÁLICA

250mm

Cód. PESKM10250Cód. PESGA00100C

Em 
Estoque

Prazo
30 dias

Prazo
30 dias



Em 
Estoque

PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA

PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA

PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA

PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA

300mm
400mm

200mm

250mm

Cód. PESKSMET250

Prazo
15 dias

Prazo
15 dias

Prazo
15 dias



SUPORTE PARA TELHA KALHETÃO

PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA

PRISIONEIRO PARA TELHA DE CONCRETO

PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA

300mm 400mm

250mm

Prazo
15 dias

Prazo
15 dias

Prazo
30 dias

Prazo
30 dias



PRISIONEIRO PARA VIGA DE CONCRETO

PRISIONEIRO PARA TELHA DE CONCRETO

SUPORTE PARA TELHA ZIPADA “ZIP FINO”

PRISIONEIRO PARA TELHA DE CONCRETO

350mm
400mm

Medidas 
especiais 

conforme a 
necessidade da 

instalação

Prazo
30 dias

Prazo
30 dias

Prazo
30 dias

Prazo
30 dias



SUPORTE PARA TELHA ZIPADA “ZIP LARGO” SUPORTE PARA TELHA ZIPADA “ZIP GRANDE”

Prazo
30 dias

Prazo
30 dias



KIT PARA TELHA CERÂMICA

O kit de estrutura para telhas cerâmicas, é compatível com 
100% dos modelos de telhas brasileiras. 

A forma de montagem do gancho pode variar de acordo com o 
tipo de telha.

Para telhas baixas, a montagem da alça deve ser invertida, 
fixando na base o lado baixo da alça, conforme imagem abaixo.

Para telhas altas,  a montagem da alça na base do gancho deve 
ser pelo lado alto, conforme imagem abaixo.

Para telhas tipo “Colonial Capa e Bica” deve ser utilizado como 
complemento  do gancho o “Prolongador da Alça”, para superar 

a altura da telha. Esse acessório deve ser solicitado a parte.



KIT PARA TELHA FIBROCIMENTO

O kit de estruturas para telhas de fibrocimento é composto 
pelos prisioneiros estruturais para fixação em caibros de 

madeira.
O comprimento do prisioneiro utilizado no kit é o de 250mm

Mas também caso seja necessário utilizar comprimentos 
diferentes, temos de  200 à 400mm de comprimento.

Para telhados com a estrutura metálica, é necessário a 
substituição do prisioneiro para o modelo específico para 

estrutura metálica.



KIT PARA TELHA METÁLICA “ALUZINCO”/EXTRUTURA METÁLICA

O kit de estruturas para telhas de fibrocimento é composto 
pelos prisioneiros estruturais para fixação em caibros de 

madeira.
O comprimento do prisioneiro utilizado no kit é o de 250mm.

Mas também caso seja necessário utilizar comprimentos 
diferentes, temos de  200 à 400mm de comprimento.

Para telhados com a estrutura metálica, é necessário a 
substituição do prisioneiro para o modelo específico para 

estrutura metálica.



KIT PARA TELHA KALHETÃO “FIBROCIMENTO E AMIANTO”

Antes de projetar a instalação das estruturas em telhas tipo 
Kalhetão, deve-se verificar o dimensionamento da estrutura 

que sustenta as telhas e efetuar o calculo estrutural do projeto 
de instalação.

O kit das estruturas para telha tipo Kalhetão é composto pelo 
Suporte de Apoio de Telha Kalhetão e o Prisioneiro de 400mm 

de comprimento. 

A quantidade das peças de fixação da estrutura é variável de 
acordo com o calculo estrutural.  



KIT PARA TELHA DE CONCRETO PROTENDIDO

O kit de estruturas para telhas de Concreto Protendido é 
composto pelos prisioneiros estruturais para Telha de Concreto.

O comprimento dos prisioneiros utilizado variam de 250 à 
400mm.

Caso seja necessário promover inclinação dos módulos, é 
possível com a utilização de prisioneiros de comprimentos 

diferentes.

A fixação do Prisioneiro para Telhado de concreto é realizado 
totalmente por cima do telhado, sem a necessidade de auxílio 

operacional na parte de baixo da telha.



KIT PARA TELHA ZIPADA

O kit de estruturas para telhas zipada, é variável de acordo com 
o modelo do ZIP da telha.

Para cada tipo de Telha Zipada, utiliza um modelo de suporte de 
fixação.

Cada fabricante de telha Zipada especifica um dimensional 
diferente.

Antes de dimensionar as estruturas para esse modelo de telha, 
é necessário verificar o tipo de ZIP da telha. 



KIT PARA VIGA DE CONCRETO

O kit de estruturas para telhados com estruturas de Viga de 
Concreto Protendido/ Viga pré-Fabricada. É composto pelo 

Prisioneiro de Viga de concreto.

As vigas de Concreto, não são padronizadas, cada fabricante 
especifica um dimensional específico.

Antes de especificar o uso deste tipo de estrutura é necessário 
identificar a sessão da viga para a produção do prisioneiro.


