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TECU®
Cobre para Telhado
e Revestimento de Fachadas
Linha de Produtos - Descrição geral -

A decisão de projetar a construção com revestimento de cobre traz muitas
oportunidades para a criatividade. Duráveis, os produtos TECU® da KME 		
oferecem possibilidades únicas. As fascinantes superfícies naturais em cobre
e suas ligas permitem design exclusivo. O sistema de elementos pré-fabricados
oferece uma grande variedade de soluções, a partir de desenhos de forma livre
para revestimento simples e económico de grandes áreas.
Uma vez instalados, os produtos TECU® ganham vida e tornam-se ainda mais
belos ao longo do tempo.

TECU®
Soluções modernas em cobre - para telhados e fachadas
TECU® Premium
È uma inovadora liga de cobre com
uma pequena parte de estanho de
grande qualidade. O que permite
manejar de uma forma mais simples,
um aspecto extraordinário desde
o inicio e uma rápida e intensa
oxidação. TECU® Premium conta
com uma superficie de acabamento
fosco e com uma textura suave.

TECU® Bronze
Uma liga de cobre e estanho
com um agradável, quente marrom
avermelhado na superfície, que
se desenvolve da maneira característica do bronze, através dos
efeitos do clima.

TECU® Gold
Liga de cobre-alumínio duradoura,
e superfície quente e dourada.
Soluções de fachadas em TECU®
Gold proporcionam às edificações
uma imagem de valor distinto.

TECU® Brass
Liga de cobre-zinco para revestimento de fachadas com um tom
ouro avermelhado, cuja superfície
muda gradualmente com os
efeitos da ação da natureza.

TECU® Oxid
Coberturas e revestimentos de
fachadas com material oxidado em
ambas as faces: a aparência estética
da fachada oxidada naturalmente é
atrativo certo a partir do momento
de sua instalação.

TECU® Classic_coated
Cobre laminado de alta qualidade,
brilhante e com múltiplas vantagens:
Utilização simples e económica,
extremamente duradouro e uma
superficie cada vez mais atrativa.

Cobre TECU® – um material sustentável
O Cobre é 100 % reciclável por natureza, Pode-se utilizar uma e outra vez sem que perca nenhuma
das suas propiedades. KME ja utiliza mais da metade das suas necessidades da matéria prima
com cobre reciclado, e esta percentagem continua a crescer. A vantagem decisiva do TECU® :
os vários materiais estão produzidos exclusivamente com 100 % de cobre reciclado. Esto é um
importante valor acrescentado dos produtos TECU® e pode ser também um argumento decisivo
para seu uso em edifícios com certificações LEED, BREEAM o DGNB, os quais são cada vez mais
procurados, especificamente em edifícios públicos .

TECU® Patina
Material de cobre, pré-patinado de verde numa
das faces. O verde natural da patina do cobre
impressiona desde o princípio - sem ter que
esperar que a atmosfera exerça as suas Dear
influências.

TECU® Patina
Mais diversidade para uma fachada verde!
Um leque de opções de desenho para arquitetos
e desenhadores, incrementou-se com a incorporação de quatro variantes da gama de superficies,
industrial-mente pre-patinadas , do já classico
TECU® Patina.

TECU® Patina_Boston

TECU® Patina_Hamburg

TECU® Patina_Oslo

TECU® Patina_Madrid

TECU ® Iron

TECU® Iron
Cobre: sensacionalmente diferente!!
Luzes e sombras, claro e escuro, seco e molhado – tudo
produz diferentes tonalidades que convertem o TECU® Iron
num material popular para coberturas e fachadas metálicas.
TECU® Iron permite-te criar revestimentos de fachadas e coberturas
de cobre com desenhos dinâmicos e resultados excelentes.

TECU® BOND

TECU® DESIGN

_punch
As perfurações das superfícies
TECU® são aplicadas ao cobre
e tiras de ligas de cobre, após a
produção. As partes recortadas
são destinadas imediatamente ao
processo de reciclagem onde são
tratadas posteriormente.
TECU® Bond
Revestir grandes fachadas e áreas
internas de forma rápida e econômica com a qualidade do cobre
da TECU® - sem comprometer a
aparência externa. O material
composto oferece todas as propriedades estéticas das superfícies
TECU®, mas pode ser transformado
e instalado em grandes áreas com
muito mais rapidez e facilidade.

_flatmesh
Os designs TECU®_flatmesh
também são feitos por perfuração
do cobre e tiras de ligas de cobre,
e depois esticando o material.
O metal estirado é então laminado
para produzir a superfície TECU®_
flatmesh quase plana.

_mesh
Depois que o cobre e tiras de
ligas de cobre foram produzidas as
estruturas _mesh da TECU® são
criadas por perfuração e posterior
alongamento do material.

_shape
Após o cobre e as ligas de cobre em
tiras serem produzidas, as formas
tridimensionais das superfícies TECU®
são feitas por martelagem, estamparia
e hidroformação. Esses processos não
afetam as propriedades positivas da
TECU®.

TECU® Sistema & Ingeniería

TECU Sistema de Escamas
Além de suas qualidades estéticas especiais, a linha de Escamas
TECU® oferece vantagens econômicas decisivas no desenho da
fachada. Elementos de revestimento são fixados simplesmente
encaixando uns com os outros.

TECU® Sistema de Cassettes
São elementos de revestimento com dobras nas bordas em
todos os lados, disponíveis em uma escala geométrica de
proporções de 1:1 até 1:4. Eles são exclusivamente pré-perfilados com as especificações do cliente e / ou de acordo com
sugestões feitas pelo arquiteto.

TECU® Sistema de Painéis
Painéis TECU® são elementos de duas faces de revestimento,
com ou sem uma base final, dependendo da construção. Comprimentos individuais que podem ir até 4.000 mm com uma
largura padrão de até aproximadamente 500 mm. A montagem
no local da construção é realizada de acordo com o princípio de
encaixe ou por sobreposição.

TECU® Sistema de Junta Alzada
Usar juntas agrafadas em ângulo no revestimento é uma
solução ideal para personalizados de formas livres, bem como
para telhados tradicionais e construções de fachadas. Produtos
TECU® para estes tipos de revestimentos estão disponíveis em
chapas e bobinas.
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Para mais informação sobre os produtos e sistemas TECU®
pode consultar nossa web.

www.kme.com/tecu
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