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Cada produto desenvolvido pela Planefibra® passa por rigorosos testes de qualidade, garantindo maior precisão 
na composição dos materiais, controle de temperatura e distribuição uniforme  da espessura de toda a peça.

Os materiais podem ser escolhidos pelo cliente conforme sua preferência.  Para melhor se adaptarem às 
características de seu design e também aos aspectos  climáticos da região onde serão instalados.

QUALIDADE SUPERIOR

Ambientes com estruturas diferenciadas também necessitam de materiais e acabamentos 
especiais, que possam se adequar da melhor forma possível à arquitetura projetada.

Nossas venezianas podem ser desenvolvidas de acordo com as necessidades 
de sua obra, permitindo que seus projetos tenham produtos exclusivos e adaptados 

conforme o seu design, tornando-o ainda mais sustentável.

Venezianas e sistemas de ventilação natural permitem boa circulação de ar e a passagem da luz solar, 
através do aproveitamento inteligente de recursos naturais renováveis: a luz solar e o ar. 

Seu ambiente ganha uma atmosfera mais agradável e saudável e o consumo de energia elétrica 
é reduzido, gerando uma economia e retorno do investimento em poucos meses.



DIVERSAS OPÇÕESCARACTERÍSTICAS

 Ambientes arejados e iluminados, naturalmente.

 Facilidade na instalação e manutenção.

 Proporciona locais mais saudáveis e agradáveis, devido ao ótimo fluxo de ventilação.

 Utilização consciente de recursos naturais e renováveis, evitando impactos ao meio ambiente.

 Retorno do investimento em curto prazo, através da economia considerável em energia elétrica.

 Produtos que atendem as especificações necessárias, mantendo a estética 
 de sua edificação e permitindo ainda  mais sustentabilidade ao seu projeto.

 Adaptável em diferentes ambientes, como centros esportivos, galpões industriais e logísticos.

 Mantém seu ambiente seguro e protegido, além de oferecer excelente acabamento,  
 através de diversos tipos de materiais.

 Produtos fabricados na medida de sua obra, evitando sobras e desperdícios.

ESTRUTURA

Galvalume / Alumínio / Inox.

ACABAMENTOS

Natural, pós-pintado e pré-pintado.

ALETAS

Podem ser em poliéster reforçado em 
fibra de vidro (PRFV), sendo esta a melhor 
opção, por se tratar de um material de 
engenharia termofixo. Também podem 
ser fornecidas em galvalume e alumínio, 
com as cores de acordo com a 
necessidade do cliente.

LINHA DA TERÇA 
METÁLICA

LINHA DA TERÇA 
METÁLICA / CHAPA 
DE PINGADEIRA

LINHA DA TERÇA 
METÁLICA

500 mm
Distância máxima entre os  
parafusos de costura: 500 mm

PARAFUSOS DE 
COSTURA NA 
VENEZIANA

PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO NA 
TERÇA METÁLICA

INSTALAÇÃO

FABRICAMOS VENEZIANAS COM 
MATERIAIS DIFERENCIADOS,  EM 
SUAS CORES E COMPOSIÇÕES, 

PARA GARANTIR UM
PRODUTO IDEAL PARA 

A SUA ESTRUTURA.
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ENTREGUES EM QUADROS 
MONTADOS, O QUE TORNA A 

MONTAGEM PRÁTICA E RÁPIDA. 
SEGURAS CONTRA INFILTRAÇÕES, 

NOSSAS VENEZIANAS PODEM 
SER APLICADAS EM DIFERENTES 

TIPOS DE CONSTRUÇÕES.

Consulte cores e modelos



(47) 3203-4700 . comercial@planefibra.com.br
Av. dos Imigrantes, 1770 . Bairro Brasília . CEP 89282-685 

São Bento do Sul . SC

planefibra.com.br @planefibra

 NOSSOS PRODUTOS

TELHAS 
TRANSLÚCIDAS

SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO / 
VENEZIANAS

SINALIZAÇÃO 
VERTICAL 

VIÁRIA

TELHAS 
RESISTENTES 
À CORROSÃO

TELHA/BANDEJA 
EM PRFV PARA 
COMPOR TELHA 

TERMOACÚSTICA

DOMUS CONTÍNUO 
TERMOPLAN®

TRANSLÚCIDAS 
PARA COBERTURAS 

ZIPADAS

RESISTENTE 
ÀS CHAMAS #RC

TELHAS PARA
PERGOLADOS
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