
Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

TEC 316
15x15x1,3mm

TEC 241
19x19x1,5mm

TEC 242
25x25x2mm

TEC 029
40x40x2,5mm

TEC 009
50xc50x3mm

Comprimentos:

3 m para todas as TEC’s em todas as cores.      

1 m para TEC 241 e TEC 242 na cor Branco com fita dupla-face 
(embalagem expositora).

1,20 m para TEC 029  e TEC 009 em todas as cores, com ou sem fita dupla-face.

CORES

As Cantoneiras são perfis resistentes e duráveis, fabricados para proteger os 

cantos das paredes de impactos, conferindo acabamento estético. 

Excelentes para aplicação em ambientes hospitalares.

Podem ser utilizadas para acabamento em diversas aplicações, como 

revestimentos cerâmicos, alvenaria, madeira, armários embutidos, portas, 

divisórias, acessos a elevadores, entre outros.

Fabricadas em PVC, as Cantoneiras têm baixo custo, dispensam pintura e 

ajudam a evitar os custos de manutenção dos cantos das paredes. Podem 

ser fixadas com fita dupla-face ou adesivo de contato.

ACABAMENTO ACETINADO

EMBALAGEM DE 1m
EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA



Branco 162

Cinza 603

Bege 723

Marfim 353

TEC 1241
19x19x1,5 mm

TEC 1242
25x25x2 mm

Comprimentos:

3 m para todas as TEC’s em todas as cores.      

1 m na cor Branco 162 sem fita dupla-face
(embalagem expositora).

CORES

As Cantoneiras POP são perfis resistentes, fabricados para proteger os 

cantos das paredes de impactos, conferindo excelente acabamento 

estético.

Indicadas para aplicação em revestimentos cerâmicos, alvenaria, madeira, 

armários embutidos, portas, divisórias, acessos a elevadores, entre outros.

Fabricadas em PVC, as Cantoneiras POP têm baixo custo, dispensam 

pintura e ajudam a evitar os custos de manutenção dos cantos das 

paredes. Podem ser fixadas com fita dupla-face ou adesivo de contato.

ACABAMENTO LISO

EMBALAGEM DE 1m
EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA

Preto 900



As Cantoneiras Flexíveis são indicadas para proteger os cantos das paredes 

de pequenos impactos. São utilizadas em cantos de corredores, colunas e 

onde houver necessidade de proteção. Além disso, auxiliam na sinalização 

de garagens e estacionamentos. 

Fabricadas em PVC, são higiênicas e de fácil limpeza. Mantêm os cantos 

resistentes e duráveis em shoppings, supermercados, indústrias, entre outros 

ambientes.

A instalação das Cantoneiras Flexíveis deve ser feita com as superfícies 

limpas, livres de pó, sujeira e gordura. Pode-se utilizar adesivo epóxi, adesivo 

de contato, fita adesiva dupla-face ou adesivo de silicone.

TEC 911
40x40x2mm

TEC 912
60x60x2,5mm

Comprimentos:

3 m e 0,75m para todas as TEC’s em todas as cores.      

Branco 107

Preto 905

Bege 711

Amarelo 301

CORES

EMBALAGEM

EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA

TEC 911 e TEC 912 

04 peças de 75cm

 TEC 912 

04 peças de 75cm

Embalagem Mista


