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Chapa xadrez Degrau liso e 
antiderrapante

Chapa galvanizada Chapa grossaChapa fina a frio

Chapa fina a quente

Chapas

     Estamos preparados para atender a sua necessidade através do nosso estoque, que 
conta com diversas medidas de chapas nas opções a quente, fina a frio, chapas gros-
sas, xadrez e galvanizadas.
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Chapas Perfuradas
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   As chapas perfuradas são versáteis e muito práticas! Versáteis porque podem 
ser usadas na divisão de ambientes, cercamento, na indústria de móveis, como 
peça decorativa e onde mais sua imaginação te levar. E práticas pois são de fácil 
manutenção e grande durabilidade. Oferecemos chapas perfuradas galvanizadas 
e pretas, em espessuras e medidas variadas, a pronta entrega ou sob encomenda, 
podendo ser pintadas na cor de preferência dos nossos clientes.

Chapas perfuradas
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    Os ferros laminados tem aplica-
ções muito diversas, e podem até 
ser usados nas indústrias de trans-
formação e metalúrgica, na fabrica-
ção de portões, em serviços de ser-
ralheria, na construção de estrutu-
ras metálicas, na fabricação de má-
quinas e implementos, na indústria 
de móveis e outras finalidades.

    A Tetamanti, buscando atender 
seus clientes e garantir satisfação e 
praticidade, conta com um estoque 
variado de ferros fornecidos pelas 
principais usinas do país, produzi-
dos de acordo com as normas inter-
nacionais de qualidade.

    Temos cantoneiras, ferros chatos, 
ferros “tee”, ferros quadrados, 
redondos, ferros “U” e “I” lamina-
dos, nas mais variadas bitolas e a 
pronta entrega.

    Contamos também com a linha 
de ferros galvanizados por proces-
so eletrolítico a pronta entrega ou 
sob encomenda. Consulte nossos 
vendedores para mais informa-
ções.

Ferro
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Ferro
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Cantoneira Cantoneira Galvanizada Ferro Chato

Ferro Chato Galvanizado Ferro Laminado - I Ferro Laminado - U

Ferro Quadrado Ferro Redondo Ferro Redondo Galvanizado

Ferro U Dobrado Ferro U Simples 

Ferro Tee Ferro Tee GalvanizadoFerro Redondo Trefilado
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   A Tetamanti conta com vigas no perfil I, nas bitolas de 6 a 24 polegadas e no perfil 
H, de 6 a 12 polegadas. Trabalhamos com um vasto estoque de produtos a pronta 
entrega para serralheria, construção e indústria, tudo isso para facilitar ainda mais as 
suas aquisições.

Vigas
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    A Tetamanti produz os lambris do tipo búzio e cartolinha, em chapas galvanizadas 
perfuradas e fechadas, no comprimento que o cliente desejar.

    Comercializamos também os lambris modulares galvanizados tipo placa, com peças 
nos comprimentos de 2.000mm, 2.500mm e 3.000mm.

    Os lambris são amplamente usados no revestimento de portões, fechamento lateral 
de galpões, fachadas, fechamento de obras, entre outras aplicações.

Lambril
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Painel FachadaBúzio Cartolinha



Telha Translúcida Telha Galvanizada Telha Sanduíche

     A Tetamanti oferece as versáteis telhas 
de aço com produção própria, atenden-
do com agilidade todas as demandas.

   Elas apresentam alta resistência à oxi-
dação, ideais para aplicação em galpões, 
residências, ginásios esportivos, obras 
industriais, tapumes, coberturas e fecha-
mentos em geral.

  Por serem fabricadas sob medida, 
evitam desperdícios e se adequam facil-
mente a qualquer projeto, dando maior 
agilidade ao trabalho. São de fácil e 
rápida instalação, além de reduzir os 
custos de obra.

 Oferecemos as telhas de aço nos 
trapézios 25 e 40, ondulada, tanto sim-
ples como termoacústicas (sanduíches), 
que reduzem o ruído e o calor do am-
biente, e opções com ou sem pintura.

     Para sua maior comodidade, contamos 
com a linha de autobrocantes para a fixa-
ção de telhas galvanizadas e translúcidas, 
melhorando a iluminação do ambiente. 
Consulte nossos vendedores para maio-
res informações.

Telhas Galvanizadas e Termoacústicas
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Telhas Galvanizadas e Termoacústicas

     Outra aplicação para as telhas galvanizadas é na decoração de ambien-
tes, uma prática que vem ganhando cada vez mais espaço. Uma das pare-
des do local é revestida total ou parcialmente com uma telha galvanizada, 
podendo ser pintada ou natural.



Tubos Metálicos
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  A Tetamanti possui um estoque 
completo com bitolas de tubos 
redondos, quadrados, retangulares e 
oblongos.

   Oferecemos tubos de aço galvani-
zados e pretos (fina quente e fina 
frio), com costura, e em barras com 
6.000mm de comprimetno.

   Os tubos de aço possuem as mais 
variadas aplicações, podendo ser 
usados na indústria mecânica, cons-
trução civil, montagens industriais, 
estruturas metálicas, serralherias, 
indústria de móveis, entre outras.
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Tubo RetangularTubo Quadrado

Tubo Retangular

 

Galvanizado

Tubo Quadrado
 

Galvanizado

Tubo Elíptico / Oblongos Pretos

Tubo Redondo Tubo Redondo

 

Galvanizado

Tubos Metálicos
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Telas Metálicas

   Confeccionadas em aço galvanizado, as 
telas onduladas são habitualmente usadas 
em viveiros, criadouros, canis, isolamento 
de áreas, proteção de maquinários e cerca-
mento em geral.

     Já as telas tipo alambrado, também con-
feccionadas em aço galvanizado, com ou 
sem revestimento, são muito utilizadas no 
cercamento de áreas esportivas, mas 
também podem ser utilizadas para cerca-
mento em geral, conforme a necessidade 
do cliente.

     Ambos os tipos de tela, por serem galva-
nizadas, apresentam excelente resistência 
à oxidação causada pelos efeitos do 
tempo.

  Na Tetamanti você encontra as telas 
onduladas a pronta entrega ou sob enco-
menda, e as telas tipo alambrado apenas 
sob encomenda. Fale com um dos nossos 
vendedores para mais informações.

Tela ondulada Tela tipo Alambrado
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Portas de Aço

    A Tetamanti é especialista na fabrica-
ção de portas de aço de enrolar manuais 
e automáticas, fabricadas em lâminas de 
aço galvanizadas com excelente resis-
tência, funcionalidade e durabilidade. 

   Feitas com acabamento de altíssima 
qualidade, com tamanhos sob medida, 
cores da preferência do cliente com pin-
tura eletrostática, um design totalmente 
inovador e um preço competitivo.

   Atendemos diversos segmentos da 
construção civil, como shopping cen-
ters, indústrias, redes de lojas, galpões 
comerciais, mercados e residências.

     Modelos de perfis para portas de aço: 
Tira meia-cana e tira raiada, ambas 
podendo ser fechadas ou perfuradas 
transvision.

Tira Meia Cana 
Galvanizada

Tira Raiada 
Galvanizada

Motores para Portas de Aço

Acessórios Para 
Motores

Motores para Portas 
de Aço

   Oferecemos uma linha completa de 
motores para portas de enrolar, de alta 
tecnologia e dentro dos padrões de 
qualidade.

   Botoeiras, correntes, chapas testei-
ras, engrenagens e controle remoto 
são acessórios que garantem o perfei-
to manuseio da porta.
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Kit basculantes
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    Os kits basculantes da Tetamanti 
proporcionam maior praticidade na 
abertura e fechamento de portões 
basculantes. Eles são fabricados em 
chapas galvanizadas e compostos por:

        2 caixas verticais
        2 tampas verticais
        2 caixas para contra-peso
        2 tampas para contra-peso
        2 guias

        Possuimos estoque permanente 
dos kits basculantes em chapas galva-
nizadas, e também oferecemos a 
pronta entrega uma linha completa de 
acessórios, tais como sacos de contra-
-peso, cabos de aços, roldanas, pontas 
de giro, entre outros.
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Máquinas de Solda

ESAB Bantam MAX

ESAB LHN 202i

VONDER RIV 120

ESAB Handy Arc

SAINTS ST175A/250A SAINTS Compact 120 EL 

ESAB Bantam Plus

SAINTS MIG STG180ELT SAINTS  MIG/ MAG 250ELG 
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A loja de ferramentas e acessórios para serralheria da Tetamanti é equipa-
da com uma linha completa das melhores máquinas inversores de solda do 
mercado, indicadas para diversos tipos de trabalho.
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     A Tetamanti possui uma vasta linha de perfis dobrados para uso principalmente 
em serralheria. Fabricados em aço, estão disponíveis em diversas medidas e a 
pronta entrega.

     Consulte também a disponibilidade dos perfis galvanizados a pronta entrega e 
sob encomenda. Temos em nosso estoque:

Perfil tee

Cadeirinha

Perfis dobrados para serralheria
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Caixa G
Tampa L
Guia stanley (preta e galvanizada)
Coluna de centro galvanizada
Peitoril
Cadeirinha de engate
Cadeirinha fechada (preta e galvanizada)
Cadeirinha aberta
Perfil tee (preto e galvanizado)
Batente reto (preto e galvanizado)
Batente modular (preto e galvanizado)
Perfil mata junta
Perfil “U”
Palhetas
Perfil “Z”
Perfil soleira galvanizado
Perfil “U” 28x28 (preto e galvanizado)
Baguete
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Acessórios para serralheria

   Buscando atender todas as necessidades do cliente, a Tetamanti criou uma loja 
de ferramentas e acessórios para serralheria. Temos discos de corte, fechaduras, 
trincos, roldanas, tintas protetivas, eletrodos, acessórios para pintura e muitos 
outros itens. Tudo isso para você ganhar agilidade em 
seu trabalho, comprando tudo em um só lugar.
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A Tetamanti Comércio de Ferros e Metais Ltda, desde sua fundação 
em 1977, vem atuando exclusivamente no fornecimento de ferro e aço 
para serralheria, indústria e construção, oferecendo alta qualidade em 
todos os seus produtos e serviços com o objetivo final de satisfazer 
nossos clientes e parceiros.

Nossa equipe operacional de vendas está treinada e apta ao pronto 
atendimento, elaborando orçamentos e auxiliando na escolha dos ma-
teriais.

Temos uma estrutura completa de galpões, em local fechado de extre-
ma segurança, que permite a retirada de mercadorias disponíveis no 
ato da compra pelo cliente.

Sobre a empresa:



20

R. André de Almeida, 1937 | São Mateus, São Paulo - SP

tetamanti.com.br

/TetamantiBrasil @tetamantioficial

(11) 2018.8800


