
Compacto e Alveolar

Chapas Alveolares

Chapas Compactas

As chapas de policarbonato alveolar possuem tratamento

de proteção aos raios U.V. em uma face. Sua estrutura

alveolar permite um ganho térmico superior aos demais

modelos, garantindo maior leveza e translucidez, além de

possibilitar o curvamento a frio.

Aplicações:

Fechamentos, toldos, domus, passarelas, sheds, divisórias,

painéis de comunicação visual, etc...

Espessura:

4mm, 6mm 10mm

OK = Disponível

OK = Sob Consulta

Vantagens:

Translucidez: aproveitamento da luz natural, reduzindo 

gastos com energia elétrica;

Leveza: reduz custo com estrutura, além de facilitar a

instalação;

Possibilidade de curvatura da chapa a frio com raio mínimo 

de 175x a espessura;

Material autoextinguível: não propaga chamas;

Resistência à temperatura: mantém suas características 

entre -40ºC e 120ºC;

Facilidade de corte, manuseio e instalação;

Alta resistência a impacto.

As chapas de Policarbonato Compacto possuem

tratamento de proteção U.V. em ambas as faces. Sua

estrutura maciça permite ganho acústico superior aos

demais modelos, proporcionando maior resistência

mecânica e transparência.

Aplicações:

Fechamentos, toldos, domus, passarelas, sheds, divisórias,

painéis de comunicação visual, proteção de

equipamentos, visores, etc...

Espessura:

3mm, 4mm, 6mm , 8mm, 10mm

OK = Disponível

OK = Sob Consulta

Vantagens:

Transparência: aproveitamento da luz natural, reduzindo 

gastos com energia elétrica;

Leveza: a chapa tem metade do peso do vidro, o que reduz 

custo com estrutura, além de facilitar a instalação;

Material autoextinguível: Não propaga chamas;

Resistência à temperatura: mantém suas características 

entre -40ºC e 120ºC;

Facilidade de corte, manuseio e instalação;

Pode ser curvado a frio;Medidas Disponíveis:         3MM         4MM      6MM     10MM

2,05m x 3,00m                         OK          OK OK         OK

2,05m x 6,00m                         OK          OK         OK         OK

Cores Disponíveis:

Cristal, Branca Leitosa, Azul, Verde, Fumê, Bronze, 

Infrared e Prata Refletiva

Cores Disponíveis:

Cristal, Branca Leitosa, Azul, Verde, Fumê, Bronze, 

Vermelha, Infrared e Prata Refletiva
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Policarbonato

Medidas Disponíveis:           4MM          6MM        10MM    

1,05m x 3,00m                         OK              OK -

1,05m x 6,00m                         OK              OK OK         

2,10m x 3,00m                         OK OK             -

2,10m x 6,00m                         OK              OK OK 


