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SISTEMA DE COBERTURA ZIPADA

T e l h a s

Recomendado para obras de pequeno à
grande porte, o sistema de cobertura zipada
BRAZIP, representa a evolução em tecnologia
para cobertura plana de baixa inclinação.
Sistema composto por telhas continuas,
interligadas lateralmente através de zipagem
mecânica de suas abas, fixada as longarinas
da estrutura, através de clip’s deslizantes,
garantindo100% de estanqueidade.

Impermeabilidade

Conforto térmico e acústico

O sistema de cobertura
zipada
BRAZIP,
garante
tota estanqueidade da sua
cobertura, sem goteiras ou
vazamentos,
comuns
em
sistemas convencionais de
cobertura.

Composto pelos mais eficientes
isolantes térmicos do mercado,
o sistema BRAZIP de coberturas
zipadas possui isolamento adequado
para cada tipo de projeto, garantindo
total conforto térmico e acústico.

Vista interna

Lã Mineral

SISTEMA DE RETELHAMNETO BRAZIP

SISTEMA DE RETELHAMENTO

O Sistema de retelhamento BRAZIP é atualmente o RETROFIT mais moderno e seguro proporcionando uma
substituição rápida e eficiente de cobertura, podendo pode ser executado simultaneamente com as operações
diárias do empreendimento, sem a necessidade de paralisação de suas atividades.

Benefícios
A economia gerada na compra do sistema de coberturas BRAZIP, garante aumento no aproveitamento de
energia , devido ao isolamento térmico, além de proporcionar conforto acústico, aumento da luminosidade natural, através do sistema de domus de iluminação
zenital, ausência de condensação do ar em seus equipamentos e produtos, garantindo absoluta estanqueidade da cobertura, comuns em sistemas convencionais.

A BRAZIP Telhas Zipadas do Brasil, oferece corpo técnico especializado, competente e experiente, para avaliar e
viabilizar os mais diversos projetos de retalhamento, proporcionando total segurança e qualidade a suas obras.

O sistema de cobertura zipada BRAZIP, oferece o melhor desempenho
em relação a produtividade, tanto para obras novas, como para obras de
retelhamento simples ou complexo.

Desmontagem de
cobertura existente
(Retrofit)
COBERTURAS INDUSTRIAIS
COBERTURAS INDUSTRIAIS

COBERTURAS INDUSTRIAIS

COBERTURAS INDUSTRIAIS

Perfiladeira zipada içada
por guindaste na altura
da cobertura, facilitando
a produção de telhas
longas, continuas e com
comprimento adequado a
cada projeto

Telha retirada sendo
acondicionada para
descarte em aterros
homologados.
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Plataforma / malha de proteção.

SISTEMA DE LINHA DE VIDA

Vantagens do Sistema de Linha de Vida Brazip
•
•
•
•

Adequado para todos os sistemas de cobertura;
Capacidade de carga individual de cada suporte de 1.500 kg;
Atende a norma 14626 da ABNT, inclusive é homologado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas - IPT;
Baixo custo em relação ao mercado.

ACESSÓRIOS

Os sistemas de linha de vida BRAZIP,
foram desenvolvidos para cada tipo
de projeto, sendo adequado a todos
os tipos de cobertura, proporcionando
completa segurança na execução de
trabalhos em altura.

LINHA DE ACESSÓRIOS
A BRAZIP desenvolveu uma
gama enorme de acessórios, para
atender todas as necessidades de
cada projeto:
• Iluminação Zenital;
• Passarela de Manutenção;
• Perfil de Reforço Lateral da
Cobertura;
• Sistemas de Linha de Vida;
• Calhas, Rufos, Cumeeiras e Tapa
Canal;
• Suportes Metálicos(Clip’s) e
Fixações.

Lã de rocha

Domus de Iluminação

Rufos e calhas

Passarela Metálica

Perfil Z

Parafusos

Perfil Cartola
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