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O Grupo COMO se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo, sem prévio aviso.

Valeo - Rod. Ayrton Senna / SP



A cadeia produtiva do PVC é altamente diferencia-

da, contribuindo do desenvolvimento sustentável 

até a reciclagem, passando pela análise de ciclo 

de vida do produto.

Um dos aspectos ambientais mais importantes e 

benéficos do PVC está na origem de suas princi-

pais matérias-primas e insumos: cloro, etileno, 

água, hidroeletricidade, recursos disponíveis 

inesgotáveis ou renováveis.

Portanto, trata-se de uma matéria-prima ambien-

talmente sustentável e ecologicamente correta, 

cujo uso encontra-se em franca expansão, com 

taxa anual de 16,7 % (EUA).

Preservação 
Ambiental e 

Desenvolvimento 
Sustentável

Assistência técnica, pesquisa e 

desenvolvimento na

busca por soluções sob medida.

O Grupo COMO entra no século 21 sintonizado com um mercado mais exigente e 

atento ao desenvolvimento contínuo de seus produtos. 

De olho no futuro, a fabricante das Venezianas Como-Vent, porém, guarda o 

aprendizado conquistado em cada um de seus 28 anos de sucesso, e jamais 

deixa de incluir em seus planos aqueles que têm sido fundamentais nessa trajetória 

de crescimento: seus clientes, funcionários, representantes comerciais e todos os 

colaboradores. 

Aqui, as janelas estarão sempre abertas.
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A Análise do Ciclo de Vida (ACV) é um método 

científico empregado para avaliar o impacto de 

um material no meio ambiente durante toda sua 

vida em uma aplicação concreta, desde a obten-

ção das matérias-primas até o momento em que 

se descarta o produto.

Desse modo, pode-se comparar os impactos 

ambientais de diferentes materiais (produtos 

plásticos, metálicos, vidro, papel, etc.) ou de 

diferentes sistemas utilizados com um mesmo 

propósito.

Por utilizar como matéria-prima o sal comum 

(produto considerado inesgotável), por sua 

mínima dependência do petróleo, por ser leve e 

perfeitamente reciclável ao final de sua vida útil, a 

Análise do Ciclo de Vida do PVC é muito positiva 

frente a outros materiais. Estas análises mostram 

que o PVC é um material ambientalmente ade-

quado.

Por estar pouco presente nos resíduos urbanos 

(menos de 1% do lixo urbano), a quantidade de 

PVC em aterros sanitários é mínima.

Os efeitos do PVC sobre a saúde e o meio ambi-

ente têm sido cuidadosa e amplamente investi-

gados em todas as suas etapas, possivelmente 

como os de nenhum outro produto, desde a 

produção do polímero, passando pela fabricação 

e pelos usos dos artigos obtidos até sua disposi-

ção final.

Como para qualquer produto ou setor das 

indústrias química e petroquímica, o PVC é objeto 

de investigações e regulamentações de autori-

dades nacionais e internacionais, assim como os 

demais polímeros. 

As venezianas industriais "Como-Vent" são 

fabricadas principalmente de PVC (Policloreto 

de Vinila), que é uma resina sintética, obtida pela 

síntese de cloro (57% do peso molecular) e 

etileno (43%).

O cloro é obtido pela eletrólise do sal marinho 

(água do mar, recurso inesgotável). O etileno é 

obtido pela destilação e craqueamento do 

petróleo, e também do etanol (álcool, recurso 

renovável). Esses dois produtos encontram-se 

em estado gasoso e, após reação, transfor-

mam-se no PVC, que é um pó muito fino, de cor 

branca, e totalmente inerte.

O PVC, por sua origem e características, se 

insere no moderno conceito de sustentabilida-

de, por utilizar recursos naturais, renováveis ou 

não, e respeitar os limites da biosfera em absor-

ver resíduos e poluição, sendo 100% reciclável.

As características 

únicas do PVC

garantem

desempenho 

e versatilidade Equilíbrio Ecológico

PVC e o Meio Ambiente

A indústria está continuamente investigando 

sua atividade em relação ao meio ambiente e 

seus avanços tecnológicos conduzem a 

contínuas melhoras dos procedimentos de 

produção e dos produtos resultantes.

A vida útil de 64% dos produtos de PVC varia 

entre 15 a 100 anos, com média superior a 60 

anos, sendo maior que a vida útil dos demais 

produtos utilizados na construção civil.
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Hospital Mandaqui - SP

Gabinetto - São Bernardo do Campo / SP

Arena Barueri / SP
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Reciclagem

O termo reciclar tornou-se popular e é cons-
tantemente usado, inclusive como solução única 
para os inumeráveis problemas ambientais.

Popularmente, reciclar é sinônimo de coletar um 
material para que ele volte a ser utilizado de 
alguma maneira. A etapa de coleta, no entanto, é 
somente a primeira de uma série de passos que 
envolve o processo de reciclagem. Para outros, 
reciclar é converter alguns materiais descartados 
em algo utilizável, mas esta é apenas outra das 
etapas de um ciclo muito mais complexo.

Uma definição mais acertada nos diz que reciclar 
é qualquer processo em que os materiais 
desperdiçados ou provenientes do pós-
consumo são coletados e transformados em 
novos materiais ou substâncias que possam ser 
utilizados ou vendidos como novos produtos ou 
matérias-primas.

Reciclar é um processo que pode nos ajudar a 
resolver alguns dos inconvenientes que o lixo 
urbano representa para a sociedade.

Versatilidade

Os produtos de PVC podem ser encontrados 
em casa, no escritório, em nossos veículos e em 
centenas de diferentes aplicações, pois tanto 
pode ser rígido como flexível e fácil de encontrar 
em qualquer dureza: translúcido e cristalino ou 
opaco; brilhante ou fosco; resistente a 
intempéries; grosso ou fino; compacto ou 
espumado e de qualquer cor, inclusive 
metalizado e impresso. 

O PVC pode ser transformado em artigos finais 
para uso em todas as tecnologias conhecidas 
de industr ia l ização de plást icos. Suas 
propriedades mecânicas, físicas e químicas 
intrínsecas podem ser melhoradas, conforme a 
necessidade, mediante o uso de diferentes 
tipos de aditivos.

Estabilidade

O PVC é estável e inerte. Tem boa resistência a 
solventes, ácidos e bases. Seu comportamento 
frente a líquidos, gases e vapores o tornam 
especialmente adequado para contato com 
alimentos, medicamentos e com o corpo 
humano em uso de práticas médicas.

Longevidade

É um material excepcionalmente resistente. Os 
produtos de PVC podem durar dezenas de anos 
em aplicações como revestimentos, cabos, 
tubos para água e esgotos, janelas, etc.

Segurança

Devido ao cloro que contém, o PVC não é 
inflamável e carboniza sem chama. Por esta 
razão é extensivamente empregado para isolar 
e proteger cabos elétricos e para outros 
insumos na indúst r ia  da const rução,  
automobilística, eletrodomésticos, bens de 
consumo, etc.

Bom uso dos recursos

É fabricado a partir de matérias-primas naturais: 
sal comum e petróleo ou gás. O sal é um recurso 
abundante, e o processo de produção de PVC 
emprega o gás, petróleo ou etanol de maneira 
extremamente eficaz, ajudando a conservar as 
reservas de combust íveis fósseis não 
renováveis.

Recuperação de energia

O PVC tem um alto valor energético. Nos 
sistemas modernos de valorização energética 
de resíduos, onde as emissões são muito 
controladas, o PVC pode fornecer energia e calor 
para indústria, residências ou outras aplicações.

Economia de Energia
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Por tratar-se de um equipamento aplicado 

em fechamentos laterais, lanternins e oitões 

de edifícios, ele sofre as ações do vento 

conforme as várias regiões do país.

Essas ações estão prescritas pela ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

na norma NBR–6123/1988 – “Forças devidas 

ao vento em edificações”.

As Venezianas Como-Vent atendem rigoro-

samente essas prescrições, devendo o 

construtor fornecer os dados necessários 

ao correto cálculo e especificação do 

produto para a aplicação em questão.

COMPOSIÇÃO

 
Na montagem dos módulos, a fixação das 
aletas nos montantes é feita através de 
rebites aplicados sob pressão com arruelas 
de reforço em latão estampado na parte 
interna, permitindo um conjunto leve e de 
absoluta rigidez. 

A associação das aletas e montantes, nos 
vários materiais em que são fabricados, é 
de livre escolha do cliente, dependendo da 
sua especificação ou das características do 
ambiente onde será aplicada a veneziana.

Ação do Vento

Gabinetto - São Bernardo do Campo / SP06 07

Melhoria da 
Produtividade 
do Trabalho



 Opções de Materiais para Montantes

PVC – PERFIL J (várias cores)

CHAPA ALUMÍNIO PERFILADA (vários acabamentos)

PERFIL ALUMÍNIO J (vários acabamentos)

PERFIL DE ALUMÍNIO H (vários acabamentos)

CHAPA AÇO ZINCADO PERFILADA (vários acabamentos)

CHAPA AÇO CARBONO PERFILADA (vários acabamentos)

CHAPA AÇO INOX PERFILADA

CHAPA LATÃO / COBRE PERFILADA

Conforme a cor escolhida, as aletas de PVC, têm 

as seguintes transmitâncias luminosas:

 

Por conter aditivo anti-UV na massa do PVC, as 

aletas filtram 100% da radiação ultra–violeta, 

preservando totalmente o ambiente dos efeitos 

foto–químicos dessa radiação.

O PVC (Policloreto de Vinila) é uma resina 

sintética de alto peso molecular, obtido pela 

síntese do cloro (57%) e etileno (43%). 

Devido ao alto teor de cloro, o PVC não é 

inflamável, carboniza sem chama, não 

propaga o fogo e não forma gotas incan-

descentes.

O PVC é resistente à maioria dos agentes 

químicos, gases industriais, detergentes 

usuais, óleos, graxas e bactérias. 

Permanece inalterável aos fenômenos de 

corrosão, às intempéries, ao ar marítimo e 

aos fungos. Apresenta ainda uma inércia 

química absoluta em contacto com os 

materiais tradicionais da construção civil, 

como cimento, cal, gesso, etc.

A associação das aletas e montantes, nos 
vários materiais em que são fabricados, é 
de livre escolha do cliente, dependendo da 
sua especificação ou das características do 
ambiente onde será aplicada a veneziana.

Propriedades do PVC
Difusão da Luz  – Translucidez 

Dilatação Térmica Linear

O coeficiente de dilatação térmica linear do PVC 
-6é = 69 x 10 /°C.

Módulo de Elasticidade

Peso Específico.

Raios Cor do PVC

Amarelo

Neutra

Branca

Verde

Azul

Vermelha

(%)

74

73

71

57

54

51

50

Nula

Visíveis

Infravermelho (calor)

Ultravioleta

E = 32.900 kgf/cm²

De 1,384 kg/dm³ a 1,476 kg/dm³

 Opções de Materiais para Aletas

As aletas das Venezianas Como-Vent podem ser fabricadas com os seguintes materiais:

PVC TRANSLÚCIDO (várias cores)

PVC OPACO (várias cores)

CHAPA DE ALUMÍNIO (vários acabamentos)

CHAPA AÇO GALVANIZADO (com ou sem pintura)

CHAPA AÇO CARBONO (vários acabamentos)

CHAPA AÇO INOX

CHAPA LATÃO/COBRE

POLICARBONATO (compacto e alveolar, várias cores)

FIBRA DE VIDRO (fiberglass, várias cores)

CHAPA DE ACRÍLICO (várias cores)

MAXI-LUX

Os montantes das Venezianas Como-Vent podem ser fabricados com os seguintes materiais:

Valendo-se de sua longa experiência na 

montagem de venezianas, a Como-Vent 

desenvolveu a instalação de seus módulos em 

vãos irregulares, sem necessidade de retoque da 

alvenaria, empregando seu sistema inteligente.

O sistema compõe-se de um contra-rufo 

superior, que é fixado na alvenaria, deixando uma 

folga a título de “encaixe telescópico” para o 

módulo, sendo instalado simplesmente por 

encaixe.

Na parte inferior, coloca-se um rufo-pingadeira 

para o fechamento e arremate final da instalação.

Sistema Inteligente
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Fechamento - Entre Alvenaria

Contra-Rufo 
do Sistema 
Inteligente

Rufo 
do Sistema 
Inteligente

Faceando lado externo

Viga de Concreto
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O ambiente interno das edificações necessita de uma renovação adequada 
de sua atmosfera, visando:

Níveis saudáveis de oxigênio para o desempenho de seus ocupantes;
Temperatura confortável para o melhor rendimento do trabalho;
Diluição de pó e vapores oriundos de fontes internas de poluição;
 Velocidade agradável das correntes de ar internas, propiciadas pelos equipamentos de ventilação.

O mecanismo da ventilação natural se deve aos seguintes princípios:

O ar, ao se aquecer, diminuí sua densidade e tende a subir desenvolvendo uma energia que é função da 
diferença da temperatura que o impulsiona. Chamamos esse efeito das correntes de convecção, de 
salto térmico:     t = t1-t2 (°C) sendo t1 a temperatura de saída do ar e t2 a temperatura de entrada do ar de 
renovação.

A diferença das cotas de entrada de ar e de saída, representa a diferença de pressão da coluna de ar, 
que é a fonte de energia ascensional, que chamamos de salto piezométrico:      H = H1-H2 (m).

Dessa forma, o posicionamento da entrada de ar deve ser na parte mais baixa do edifício, e a saída pelo 
teto ou parte mais alta do lado oposto.

Para se obter uma pressão positiva para a extração do ar viciado e quente pelas venezianas superiores, 
é necessária que a área de entrada inferior seja 50% maior que a área de saída.

Deve-se evitar que a entrada e a saída do ar sejam feitas do mesmo lado da parede, visando eliminar o 
“curto circuito” da corrente de ar, o que prejudicaria o efeito de renovação de todo o ambiente.
Quando se utiliza o conceito de ventilação cruzada entre duas paredes paralelas, mesmo assim deve-se 
procurar alternar as alturas das venezianas visando ativar com maior eficiência as correntes de ar.

As aletas das Venezianas Como-Vent são normalmente fabricadas com material translúcido, sendo o 
principal deles o PVC.

Com isso, consegue-se uma excelente iluminação natural do ambiente, com grande economia de 
energia elétrica em iluminação artificial.

A somatória da ventilação permanente com a iluminação natural resulta em valiosa economia de 
energia para o empreendimento, tornando-o sustentável e ecologicamente correto.

Ventilação e Iluminação Naturais
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Ventilação Cruzada

Uma técnica muito empregada em novos 

edifícios industriais é o da ventilação cruzada 

com emprego de painéis revestindo 

totalmente duas fachadas opostas do prédio.

A ventilação cruzada é de alta vazão de ar, 

porém com correntes de pequena 

velocidade, visando grande renovação do ar 

ambiente, com diluição de vapores e fontes 

de poluição, deixando a temperatura

ambiente saudável, sem perturbar o conforto 

dos usuários com fortes correntes de ar.

Também é uma solução de grande estética e 

economia para o acabamento das fachadas.

Redução do 
Desperdício
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Colégio Gibran - Cotia / SP

Dresser - São Caetano do Sul / SP

Gabinetto - São Bernardo do Campo / SP



DETALHE SUPERIOR

DETALHE INFERIOR

DETALHE INFERIOR

DETALHE SUPERIOR

Nas estruturas providas de lanternim duplo, as 

venezianas industriais Como-Vent, se encaixam 

perfeitamente com as peças de acabamento da 

cobertura - rufos, cumeeiras, terminais, etc - de 

qualquer tipo ou marca, permitindo um acabamento 

contra infiltrações.

Lanternin Duplo Tipo Shed

Fechamento - Viga e Telha

Fechamento - Platibanda

13

Projetada para ser aplicada da maneira mais prática 

possível, dado o seu perfeito dimensionamento, as 

venezianas industriais Como-Vent, proporcionam 

principalmente melhores condições de trabalho, com 

a uniformização do fluxo de ventilação, além de um 

acabamento perfeito e seguro.

Por serem os módulos extremamente leves e de 

fixação simplificada, dispensam vários perfis que 

formariam os caixilhos convencionais para ventilação.

As venezianas industr ia is Como-Vent, são 

adaptáveis à uma larga faixa de situações, 

harmonizando-se perfeitamente com fechamentos 

laterais executados com telhas metálicas ou de 

fibro-cimento, sem exigir recursos especiais da 

estrutura.

Sobre alvenaria ou vigas de concreto assentam 

perfe i tamente sobre rufos, permit indo um 

acabamento esmerado e seguro contra infiltrações.

Nos fechamentos laterais pode-se obter uma linha 

contínua dos módulos, sem interrupção das colunas, 

colocando-se Como-Vent rente à face externa e 

fixando-se as grapas em longarinas colocadas entre 

as colunas de estrutura

A
p

lic
a
ç
ã
o

Abaixo a tabela com as quantidades e comprimentos 

(em milímetros) de aletas para cada referência.

Dimensionamento

Especificações Técnicas

Montantes

Aletas

Apresentadas em três diferentes dimensões ou 

“referências” (profundidade do painel) possibilita 

economicamente o aproveitamento total do espaço 

utilizando-se as medidas-limite dos módulos, em total 

harmonia com a área de ventilação.

Dimensões Padrão

Sistema de fixação por grapas.

Fixação

As grapas foram projetadas de modo a fixarem-se em 

vigas de concreto ou metálicas, alvenaria, etc, 

permitindo a regulagem vertical e horizontal dos 

módulos, afim de proporcionar um perfeito 

alinhamento das aletas.

As grapas são fornecidas retas, sendo dobradas pelo 

montador no ato da instalação.
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Nº de 
ALETAS REFERÊNCIAS

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

50

255

365

475

585

695

805

915

1025

1135

1245

1355

1465

1575

1685

1795

1905

2015

2125

2235

2345

80

396

569

742

915

1088

1261

1434

1607

1780

1953

2126

2299

2472

2645

2818

2991

3164

3337

3510

3683

100

488

702

916

1130

1344

1558

1772

1985

2200

2414

2628

2842

3056

3270

3484

3698

3912

4126

4340

4554
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GRAPA Nº 1 “L”

GRAPA Nº 2 “L”

135

95

FUROS PARA ALINHAMENTO 
DAS ALETAS

FURO PARA REGULAGEM 
HORIZONTAL DOS MÓDULOS

Ref. 50 Ref. 80 Ref. 100

Ref. 50 Ref. 80 Ref. 100

B

C

D

E

110

35

10

70

173

50

15

120

214

60

20

140

50 80 100

Dimensões em “mm”

REF

Ref. 50 Ref. 100



Iluminação natural

Filtrada pelos módulos translúcidos, e a 

abundante renovação do ar ambiente, 

garantem um ambiente saudável e ideal 

para a prática do esporte.

Ambiente saudável e bem 

iluminado

As quadras de tênis rápido, piso de saibro e 

para squash da Vertical Tênnis em três andares 

de pé direito duplo, foram solucionadas de 

maneira estética, ecônomica e com grande 

criatividade, utilizando intensivamente as 

venezianas Como-Vent nas fachadas laterais 

de sua nova unidade da Vila Olímpia.

Vertical Tênnis - SP

Melhoria do 
Moral da Equipe
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Colégio Universitário - Taboão da Serra / SP

Colégio Gibran - Cotia / SP
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Transparência 
e Leveza

MultGear - Osasco/ SP

MultGear - Osasco/ SP

A veneziana industrial Como-Vent utilizando 

aletas “Maxi-Lux”, possui uma superior 

transparência e luminosidade com máximo 

aproveitamento da iluminação natural.

O polímero termoplástico utilizado na 

formulação da resina de PVC possui um novo 

aditivo de alta performance e tecnologia de 

ponta, isento de metais pesados, que não altera 

seu aspecto visual mesmo em ambientes que 

contenham enxofre e seus derivados, com 

máxima longevidade para sua transmitância 

luminosa.
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Segurança e Redução 
de Acidentes
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MultGear - Osasco/ SP



Dresser - São Caetano do Sul / SP

Vertical Tênnis - SP

ITB - Barueri / SP

ITB - Barueri / SP

Vertical Tênnis - SP

Redução 
da Poluição 
Ambiental

Ar Renovado 
e Saudável

16 17

Manutenção de Níveis de Iluminação 
e Temperatura Agradáveis
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Mais Produtos e Soluções do Grupo COMO

Contando com sua longa tradição de fornecedora do 

mercado de construção civil em todo o território 

nacional, essa nova incursão no mercado de 

Esquadrias de Alumínio, conta com a experiência de 

mais de 25 anos em obras variadas nos mercados 

industriais, institucionais, comerciais e residenciais, 

produzindo estruturas metálicas, dispositivos variados 

de ventilação de ambientes, coberturas de ginásios 

póli-esportivos, shopping centers, estações 

rodoviárias, coberturas conversíveis para piscinas, 

telhas de aclaramento, decks de PVC, etc.

Pintura

Pintura eletrostática é largamente utilizada na 

construção civil para a proteção e decoração do 

alumínio. Sendo realizada com tinta líquida ou em pó 

com alta tecnologia e com maior variedade de cores 

que a anodização, aplicada com pistolas especiais em 

cabines próprias, tanto a tinta líquida ou em pó 

oferecem características específicas para cada 

finalidade de uso, com ampla gama de cores.

Mais beleza, qualidade 

e segurança 

nas edificações
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Fabricadas a partir de policloreto de vinila, as telhas onduladas da linha Brasilvic em PVC rígido, coloridas 

na massa, são produzidas nas versões opaca e translúcida (em dez cores), diversas configurações e 

variadas dimensões.

Especialmente idealizadas para coberturas planas e em arco, sheds, lanternins ou clarabóias; fachadas 

e divisões internas; decorações, ornamentação e peças especiais para adaptação com pré-moldados, 

as telhas Brasilvic constituem opção moderna no que se refere à estética, à praticidade e à 

confiabilidade de qualidade.

Dentre as propriedades químicas, físicas e mecânicas inerentes às telhas onduladas de PVC, 

destacam-se: 

- Matéria-prima não inflamável e/ou auto-extintor.

- Absorção de água: nula.

- Resistente a agentes químicos, gases industriais, óleos, graxas e bactérias.

- Inalteráveis sob raios ultravioletas que descolorem e tornam as telhas comuns opacas.

- Absorção acústica de até 18%.

- Resistente a choques, à tração (420 a 474 kg/cm² para velocidade 9mm/min) e à flexão (1.200 kg/cm² 

DIN 53452).

A Inovação está lançando no mercado brasileiro a cobertura conversível para piscina, 4 Estações. A 

cobertura que possibilita o uso da piscina em qualquer época do ano e qualquer horário do dia ou da noite.

O nosso principal objetivo é o desenvolvimento tecnológico de nossa linha de produtos e o 

aprimoramento de nossos técnicos e equipamentos sempre buscando os últimos lançamentos em 

máquinas, equipamentos e técnicas produtivas.

A 4 Estações Cobertura Conversível para Piscina atende todo o Brasil. A cobertura conversível pode ser 

aplicada nas residências, conjuntos residenciais e condomínios prediais. Podendo ser utilizada em hotéis, 

flats e passarelas cobertas de edifícios comerciais, clubes e jardins de inverno (fixa). 

Mais Produtos e Soluções do Grupo COMO

Os ventiladores de gravidade têm por objetivo a 

renovação do ar ambiente, abaixando a temperatura e 

diluindo a poluição (gases, vapores, poeira, outros) de 

fontes internas.

Esse equipamento aproveita as correntes ascensionais 

de convecção do ambiente, provocadas pela diferença 

de temperatura entre o ar de entrada e o ar de saída, 

assim como a diferença de pressão piezométrica entre 

as cotas de entrada e de saída de ar.

Por meio da exaustão é retirado do edifício o calor 

excessivo e o ar contaminado. Ela deve ser compatível 

com as condições ambientais e não deve ser influen-

ciada pela direção ou velocidade do vento exterior.
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Para os edíficos construídos em pré-moldados de concreto, as telhas pré-moldadas para a cobertura 

necessitam de áreas para ventilação e iluminação naturais nelas aplicadas.

O VENT-DOMOS foi desenvolvido para resolver esse problema com elegância, economia e eficiência. 

Trata-se, na realidade, de tipo especial de lanternim pré fabricado em tubos retangulares de aço, com 

configuração que se encaixa entre duas telhas pré-moldadas e suporta uma ou duas fileiras de 

venezianas Como-Vent em suas laterais; sendo o vão vencido por telhas BRASILVIC convenien-

temente curvadas transversalmente à posição das fileiras de venezianas.

A estrutura de aço, aplicada com grapas especais no beiral das telhas, tem acabamento de pintura 

eletrostática com resina poliéster.

Como não há consumo de energia, o sistema por gravidade é o de 

ventilação mais econômica para as instalações industriais.

Como não há consumo de energia, o sistema por gravidade é o de ventilação mais econômica para as 

instalações industriais.

A configuração do edifício, a localização das fontes de calor ou de contaminação do ar, condições climáticas, o 

grau de ocupação do pessoal no edifício, são alguns fatores determinantes para o projeto do sistema.

Conforme a atividade industrial, todo o ar do edifício deverá ser renovado um número de vezes por hora (R/H), 

que é calculado mediante a diferença de temperatura (t1 – t2) (salto térmico) e a diferença das cotas de entrada e 

saída do ar (H1 – H2) (salto piezométrico). Com esses dados, determina-se o modelo do ventilador, cujo caudal 

de extração (m3/H), deve atender a condição de renovação do ar ambiente (R/H), para as necessidades e 

condições do edifício.

Marcas Fortes. Produtos de Qualidade
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O mais recente lançamento de Veneziana do mercado com tecnologia e qualidade pelo menor preço.

Iluminação natural e ventilação permanente em um só produto.

 

As venezianas industriais FORTEVENT, são fabricadas de modo a permitir aos arquitetos, engenheiros e 

empresários, várias opções de escolha, segundo as necessidades do ambiente em que serão 

instaladas. 

ALETAS DE P.V.C.

As aletas são fabricadas em P.V.C. rígido recebendo aditivo contra radiação ultra violeta.

As venezianas translúcidas FORTEVENT, difundem uma luz suave e regular, e asseguram assim, um 

aclaramento agradável aos locais. A transmitância da cor branca translúcida é de 54%, sendo nula para a 

radiação ultra-violeta e de 50% para os raios infra-vermelhos (calor).

DECKORE é um deck de PVC para ser instalado sobre madeira, alumínio, superfície de concreto, pedra 

São Tomé e cerâmica. Quem usa DECKORE na piscina sabe que além do conforto, a beleza e a 

durabilidade pode contar com uma maior segurança. 

Você instala fácil e rápido, podendo ser aplicado em qualquer ambiente ao ar livre. Uma outra vantagem 

é que os canais de ventilação permitem a respiração e a evaporação da umidade.

ATERRAGEL é um composto para aterramento natural a base 

de silicato hidratado de alumínio. Ele reduz a resistividade do 

solo e ainda atua como despolarizante sobre os componentes 

do sistema de aterramento.

ATERRAGEL possibilita um aterramento com baixo valor de 

resistência elétrica, controle de gradientes de potenciais sobre 

esse mesmo aterramento, valor estável de resistência devido 

ao efeito higroscópio mesmo com variações sazonais, elevada 

vida útil, além de proteção contra a corrosão dos componentes. 

Tudo isso com baixo custo.

- uma viga de aço perfilado e estampado, que funciona tanto como 

banzo e diagonal;

- um parafuso com porca e arruela. 

Com essas peças pode-se montar qualquer combinação de treliça 

espacial modular.

Entrega Imediata

Por tratar-se de componentes padronizados, fabricados perma-

nentemente e colocados em estoque, o Kitframe tem prazo mínimo de 

entrega.

Use e Economize

Kitframe pode ser utilizado em qualquer tipo de construção metálica de 

telhado, fechamento lateral, fachada, marquise, platibanda, coberturas 

de postos de serviço, lojas de departamentos, garagens, 

estacionamentos e outras obras normais ou especiais de 

configurações diversas. 

- Economia comprovada;

- Prazos de entrega garantidos e flexíveis;

- Facilidade de montagem, monte você mesmo.

Kitframe é o mais moderno sistema de estrutura tridimensional modular de aço galvanizado leve, fornecidos 

em módulos pequenos e de fácil montagem, pois todas suas peças são fixadas por parafusos. 

O sistema modular Kitframe baseia-se no método construtivo das estruturas espaciais, mas por empregar 

peças padronizadas, permite maiores variações e criatividade nos projetos do que os sistemas convencionais, 

inclusive ampliações, modificações ou desmontagens futuras, sem provocar perdas ou danos no material. 

Todo o dimensionamento da estrutura espacial Kitframe obedece às normas técnicas prescritas pela ABNT-

Associação Brasileira de Normas Técnicas, garantindo ao produto elevado e confiável padrão de qualidade.

Três  Peças

O sistema construtivo Kitframe é composto de apenas três peças básicas:

- uma junta de aço estampado de formato especial de grande rigidez;

Disponível nas cores, ou sob encomenda


