COLINA

LINHA

E S T I L O

GRAVICOLOR

395 mm
25 mm

25 mm

SAIA DO BÁSICO
COM AS TELHAS

390 mm

m2
Peso
6,2 kg/m2

Rendimento
2,22 peças/m2

Medidas
425 mm x 1.190 mm

Metragem útil
0,45 m2/unidade

GRAVICOLOR

Inclinação
acima de 12o

BRASILIT.
RIVIERA

430 mm
25 mm

25 mm

Quer um
telhado perfeito?
LEVE PEÇAS
COMPLEMENTARES
BRASILIT.

Peso
6,2 kg/m2

Rendimento
2,08 peças/m2
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Medidas
430 mm x 1.190 mm

Metragem útil
0,48 m2/unidade

Inclinação
acima de 12o
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0800 11 6299
/BrasilitOf icial
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VANTAGENS E BENEFÍCIOS

1. INSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA
A sua aplicação é bastante fácil e rápida, sendo possível instalar
até 100 m2/dia com profissionais experientes. É ideal para reformas.

GRAVICOLOR
APLICAÇÕES

INSTALAÇÃO
Pode ser instalada tanto em estruturas metálicas
quanto em estruturas de madeira. Consulte o site
www.brasilit.com.br ou acesse o Catálogo Técnico
através do QR CODE para obter detalhes técnicos
de instalação.

2. LEVEZA
É extremamente leve (6,20 kg/m²) e dispensa
o uso de estruturas pesadas para a sua sustentação.

Residências

Comércios

Escolas

Igrejas

Estacionamentos

Hotéis

3. BELEZA
O seu design inovador proporciona uma beleza única à cobertura.

$

4. ECONOMIA
A sua leveza proporciona economia no dimensionamento
da estrutura, além de zero perda, pois não há quebras
durante o transporte, o manuseio e a instalação.

CORES DISPONÍVEIS*

5. DURABILIDADE
Fabricada com aço galvalume, é a combinação perfeita entre
a resistência estrutural do aço e a durabilidade do alumínio.
6. CONFORTO TÉRMICO
A telha Gravicolor reflete radiação solar, não irradia calor
e não absorve umidade graças a sua composição e espessura.
7. CONFORTO ACÚSTICO
Silenciosa mesmo sob fortes intempéries, por causa do seu
revestimento de gravilha, reduz até 36% do ruído do ambiente
externo para o ambiente interno.

PRODUTOS COMPLEMENTARES
Cinza-Preta

Verde-Preta

Roxa-Preta

Areia-Preta

Preta

Terracota

BrasiTape
Manta autoadesiva aluminizada,
ideal para vedação e proteção.

*Pode haver variação de cores entre o produto real vs. a impressão gráfica do material.

PEÇAS COMPLEMENTARES

8. VERSATILIDADE
Adapta-se a qualquer telhado, isto é, tanto aos convencionais quanto
aos mais complexos com mansardas, inclinações baixas, telhados
curvos e com ângulos.
9. RESISTÊNCIA A IMPACTOS
É extremamente resistente a impactos, pois é uma telha
metálica de aço galvalume.
10. RESISTÊNCIA A VENTOS
É fixada através de parafusos e pregos, garantindo máxima
capacidade na resistência a ventos.

SolarMaxxi 4+
Subcobertura térmica
de alta performance.
CUMEEIRA GRANDE

ACABAMENTO LATERAL
PARA ESPELHO DE MADEIRA

RINCÃO OU
ÁGUA-FURTADA

11. IMPERMEÁVEL
A telha Gravicolor possui um menor risco de infiltrações e goteiras,
pois não absorve água através da telha.
12. ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS
Portfólio completo de peças complementares.

ACABAMENTO
PARA ALVENARIA

RUFO GRAVILHADO

CUMEEIRA COLINA

FIXADORES

LitFoil Plus
Subcobertura térmica que reflete
os raios solares e protege
o telhado contra vazamentos.

13. SUPORTE TÉCNICO
A Brasilit realiza assistência, quantitativos e treinamento
em todo o território nacional.
A Brasilit poderá alterar as informações contidas neste catálogo a qualquer momento, quando julgar necessário.
Para orientações completas sobre a instalação dos produtos da Brasilit, consulte o site www.brasilit.com.br.
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