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Quando começamos uma obra, tudo o que queremos é que ela fique 
pronta rapidamente. As telhas zipadas, modelo usado na Telmec, 
otimizam o tempo de entrega das obras
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Quando começamos uma obra, tudo o 

que queremos é que ela fique pronta 

rapidamente, certo? As telhas zipadas, 

modelo usado na Telmec, otimizam o 

tempo de entrega das obras. Saiba o 

que são as telhas zipadas e quais as 

suas vantagens.

As telhas zipadas são estruturas de aço feitas 
de forma contínua, sem emendas, produzidas 
diretamente no canteiro de obras. Aqui, na 
Telmec, brincamos que elas são feitas em uma 
grande impressora - e tem que ser grande 
mesmo: cada bobina de aço para a fabricação 
das telhas tem em média 1,5 toneladas. 

O que são telhas zipadas?



Para fabricação das telhas zipadas, a máquina 

perfiladeira e a bobina de chapa são içadas 

para que o processo aconteça já no local 

final de instalação na estrutura metálica de 

nossas obras. Na produção, já levamos em 

consideração o formato e a posição que elas 

deverão ocupar na estrutura.

Em cada projeto, o momento 

para a fabricação e instalação 

das telhas zipadas é definido 

de acordo com a prioridade de 

cobertura. 

Como elas são montadas?

Assista ao vídeo da produção 
das telhas zipadas.

https://www.youtube.com/watch?v=WrD4LXpKBsw&t


Na Telmec, nós escolhemos as telhas zipadas, considerando as seguintes vantagens: 

- diminuem o prazo de entrega da obra;

- diminuem os custos de montagem;

- garantem estanqueidade;

- têm baixa inclinação;

- não barram a limitação de altura imposta para algumas construções;

- não têm furos, emendas e não precisam de vedação;

- são feitas na própria obra;

- podem ter qualquer comprimento;

- deixam a obra mais bonita esteticamente.

- A fabricação das telhas zipadas é feita pela Superaço, empresa da Telmec responsável também pela 

fabricação das estruturas metálicas;

- São quatro máquinas que podem operar em quatro obras simultaneamente;

- Em média, a capacidade é fabricação é de 1.000 m² por dia;

- Em média, são usados 15.000 m² de telhas zipadas por obra.

Quais as vantagens das telhas zipadas?

Curiosidades do uso das telhas zipadas na Telmec
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Consultoria para o texto: Sidney Alves, projetista da Superaço.
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