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X-BURGUER
Pão, carne, queijo, presunto, tomate e alface

X-SALADA
Pão, carne, queijo, ovo, presunto, salada de maionese 

X-CALABRESA
Pão, carne, queijo, presunto, calabresa e salada 

X-PICANHA
Pão, picanha, queijo e salada 

Postes esticadores;

Intermediários e

EscorassPOSTES

TIPOS DE POSTES

LINHA

Maquinário de primeira linha;

Sistema totalmente automatizado.

CORESCORES

VERDE AZUL

GALVA-

NIZADO

OURAS CORES SOB CONSULTA

POSTES METÁLICOS

PARA CERCAMENTOS

Excelente sustentação

estrutural de cercamentos;

Pintura automotiva;

Chumbado e aparafusado;

Fabricação sob medida;

Equipe de serralheria própria;

Opção de tubular e retangular.

Versátil, se adequa à qualquer

cercamento;

Maior durabilidade e resistência à

impactos; 

Galvanizado ou Revestido com PVC;

Fabricação sob medida;

Alta tecnologia na fabricação;

Variedade de malhas e fios.

TELAS LOSANGULARES

REVESTIDAS OU GALVANIZADAS

LOSANGULAR

https://www.telasvitoria.com/tela-alambrado
https://www.telasvitoria.com/tela-alambrado


X-BURGUER
Pão, carne, queijo, presunto, tomate e alface

X-SALADA
Pão, carne, queijo, ovo, presunto, salada de maionese 

X-CALABRESA
Pão, carne, queijo, presunto, calabresa e salada 

X-PICANHA
Pão, picanha, queijo e salada 

QUALIDADE

ATENDE A

NR12

RAL

6005

RAL

5010

RAL

9003

RAL

7040

TIPOS DE POSTES:

PARA

CHUMBAR

PARA

APARAFUSAR

INDICAÇÕES

GRADIL ANTIOFUSCANTE

Ao ser instalado ao longo de passarelas urbanas ou em locais

próximos a rodovias  impede a circulação de pedestres nestas

áreas perigosas, oferecendo mais segurança;

Utilizado para separar pistas;

Mais segurança para pedestres e

motoristas.

INDICAÇÕES

CORES DISPONÍVEISCORES DISPONÍVEIS

OURAS CORES

SOB CONSULTA

Pode ser usado em residências ou

empresas;

Ideal para áreas litorâneas.

INDICAÇÕES

Os portões podem ser produzidos em tamanhos e tipos variados,

como portão de correr, de abrir (com 1 ou 2 folhas, para passagem

de pedestres ou veículos ).

PORTÕES 

Estrutura em aço galvanizado ou pintada;

Acabamento em pintura automotiva;

Acessórios de primeira linha;

Preenchimento com diversos tipos de

materiais de cercamentos (tela losangular,

gradil e telas soldadas);

Tamanhos e tipos conforme especificação do

projeto.

GRADIL REVESTIDO

Elevada Rigidez;

Praticidade e Beleza;

Sistema completo: painéis e postes.

LINHA

GRADIL

Para áreas residenciais

ou Empresas

Ajuda a diminuir o ofuscamento do campo de visão causado

pela luz  dos faróis dos veículos que transitam pela pista

contrária, oferecendo maior segurança ao pedestre e ao

motorista.

https://www.telasvitoria.com/gradis
https://www.telasvitoria.com/fabricacao-portoes


LINHA

SERRALHERIA

INDICAÇÕES

Diversidade de aplicação em projetos;

Não desfiam ou deformam;

Variedade de fios e malhas; 

Excelente para peneiramentos e filtragens;

São antiderrapantes.

CHAPAS EXPANDIDAS

Pisos Industriais; Decoração; 

Degraus e escadas; Divisão rodoviária.

Campeã de

vendas para pisos

Ideal para

caixa de som

Também usada

para decorações

Gradis;

Telas Losangulares;

Concertinas e Lanças;

Telas Soldadas;

Portões.

INSTALAMOS: 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

 A TELAS VITÓRIA POSSUI EQUIPES

TREINADAS QUE GARANTEM A

INSTALAÇÃO DO SEU CERCAMENTO

QUALIDADE

ATENDE A

NR12

https://www.telasvitoria.com/categorias


X-BURGUER
Pão, carne, queijo, presunto, tomate e alface

X-SALADA
Pão, carne, queijo, ovo, presunto, salada de maionese 

X-CALABRESA
Pão, carne, queijo, presunto, calabresa e salada 

Diversidade de aplicações;

Excelente para peneiramentos e

filtragens

INDICAÇÕES

QUALIDADE

ATENDE A

NR12

telasvitoria

Variedade de malhas e fios;

Disponíveis em aço galvanizado,

inox e alumínio; 

Maior estoque do Estado; 

Melhor tecelagem do mercado.

TELAS PENEIRAS E

FILTROS METÁLICOS

Consulte medidas disponíveis

LINHA

SERRALHERIA

Flexibilidade de aplicação em projetos;

Travamento rígido entre fios;

Variedade de malhas e fios;

Fabricação sob medida;

Arame galvanizado;

Alta qualidade e durabilidade; 

Excelente resistência mecânica. 

INDICAÇÕES

Utilizada para fechamento de cabines,

janelas, guarda corpo, portões, mesas,

cercamentos NR12 e áreas de segurança

TELAS QUADRADAS

ONDULADAS

Atender à NR12 reduz custos com perdas de
máquinas e equipamentos, além de garantir um
ambiente de trabalho mais seguro.
Não se adequar pode resultar em sanções pelo
Ministério do Trabalho.

TELA QUADRADA COM FIOS E MALHAS

IDEAIS PARA A NORMA  DE SEGURANÇA

WWW.TELASVITORIA.COM    27 3063-4030    
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X-BURGUER
Pão, carne, queijo, presunto, tomate e alface

X-SALADA
Pão, carne, queijo, ovo, presunto, salada de maionese 

X-CALABRESA

Pão, carne, queijo, presunto, calabresa e salada 
TELA PLÁSTICA

Malhas 1" e 1/2";

Ótima relação custo benefício;

Fabricada com polietileno de alta

densidade;

Fácil manuseio e instalação;

Excelente proteção e segurança.

INDICAÇÕES

Ideal para cercamentos de contenção de animais

pequenos, hortas, pomares e também utilizada

em construção civil para reforço de argamassa;

Ideal para ser aplicada em ambientes corrosivos e

úmidos, pois não oxidam e nem enferrujam.

TELA HEXAGONAL

Diversos tipos de malhas e fios;

Arame galvanizado de baixo teor de

carbono;

Fácil manuseio e instalação;

Excelente proteção e segurança. Ideal para cercamentos de chiqueiros, viveiro,

pinteiros e galinheiros;

Também utilizada em construção civil para

reforço de argamassa.

INDICAÇÕES

WWW.TELASVITORIA.COM    27 3063-4030    

QUALIDADE

ATENDE A

NBR10.122

LINHA

AGROPECUÁRIA

telasvitoria

https://www.telasvitoria.com/telas-hexagonais-galinheiro
https://www.telasvitoria.com/telas-plasticas
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X-BURGUER

Pão, carne, queijo, presunto, calabresa e salada 

Pão, carne, queijo, presunto, tomate e alface

X-SALADA
Pão, carne, queijo, ovo, presunto, salada de maionese 

X-CALABRESA

Diversos tipos de porcentagens;

Fabricada com matéria prima virgem

(Polietileno);

Proteção Anti UV ( Para bloqueio das ações

dos raios ultra violeta).
INDICAÇÕES

Ideal para viveiros e mudas;

proteção contra pássaros e sol.

Maior resistência a corrosão;

Facilidade no manuseio;

Excelente resistência mecânica;

Versatilidade e economia;

Revestimento em PVC e Galvanizado;

Variedade de Fios (BWG).

Arame Galvanizado

Sombrite 30% Sombrite 50% Sombrite 70% Sombrite 80%

PROTEÇÃO

ANTI
UV

INDICAÇÕES

Ideal para cercamentos de terrenos,

sendo ele acidentado ou alagadiço

Maior resistência ao impacto

dos animais;

Esticamento econômico e 

Maior resistência à dilação

do arame.

ARAMES FARPADOS E OVALADOS 

Grampos e Catracas

TELA SOMBRITE

Arame Revestido

ARAMES EM GERAL

LINHA

AGROPECUÁRIA

https://www.telasvitoria.com/linha-agro
https://www.telasvitoria.com/linha-agro
https://www.telasvitoria.com/linha-agro


CONSTRUÇÃO CIVIL

Proteção contra queda de ferramentas, detritos e

reboco nas delimitações;

Reduz a ação de granizo e ventos na obra;

Aumenta a segurança para trabalhadores e

vizinhança;

Boa durabilidade e alta proteção .

NR18
QUALIDADE

ATENDE
TOTALMENTE

A

INDICAÇÕES

Obras em geral

TELA FACHADEIRA E

TELA TAPUME

INDICAÇÕES

Indicadas para evitar fissuras

e trincas nas estruturas

Absorção de tensões que ocorrem na argamassa;

Maior aderência ao chapisco;

Excelente produtividade e qualidade dos serviços.

Dispensa a

tradicional

amarração

entre blocos

LINHA

TELA CONSTRUTIVA 

DE ALVENARIA

NBR

QUALIDADE

ATENDE
TOTALMENTE A

13.755

https://www.telasvitoria.com/telas-para-construcao-civil


Redes de proteção fabricadas em PEAD(POLIETILENO DE

ALTA DENSIDADE);

Com aditivos anti UV, antioxidantes e resinas especiais;

Alta resistência e durabilidade;

Testadas pelo Instituto Falcão Bauer;

Norma NBR (regulamentada);

Disponível em malhas: 3X3; 5x5; 10x10;

Excelente qualidade e segurança;

Resistente à intempéries

Proteção Anti UV

REDE DE PROTEÇÃO

RESIDENCIAL E ESPORTIVA

Verde Azul Preta

INDICAÇÕES

LINHA

RESIDENCIAL

Indicado para proteção de crianças e pets; 

Podem ser usadas em janelas, varandas, mezaninos, nas quadras de

tênis e poliesportivas, campos de golfe, society e parques infantis;

Também muito utilizadas para cercar criadouros de aves (pintos e

galinhas);

Ótima para  proteger galpões de morcegos e pássaros.

Consultar cores disponíveis

Disponível em fibra de vidro e

Nylon Industrial;

Material sintético antichamas;

Excelente qualidade e segurança;

Resistente à intempéries;

Fácil manuseio;

Disponível no m e em rolos.

TELAS MOSQUITEIRAS

Perfil de alumínio c/ conexões;

Cordão emborrachado;

Rolete de encaixe.

ACESSÓRIOS

WWW.TELASVITORIA.COM    27 3063-4030    
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Barreira de segurança laminada;

Fabricadas em aço galvanizado, inox ou pintada;

A Instalação exige profissionais qualificados e

treinados para a instalação.

Concertinas e Lanças

telasvitoria

DUPLA CLIPADA PINTADA REDE LAMINADA LANÇAFLAT

INDICAÇÕES

Servem para proteção de

residências e empresas.

3063 4030 27

TELAS VITÓRIA, PARA SUA CASA OU EMPRESA 
Invista na segurança de sua propriedade, com cercamentos

de qualidade, que garantem a eficiência da proteção 

Segurança

Patrimonial

www.telasvitoria.com

SIMPLES
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