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5. LEGOLAJE

Sistema exclusivo. Grandes vãos na 

palma da mão.

Sistema treliçado composto de pré-lajes e 

nervurado com EPS. Foi desenvolvido para obras 

com grandes vãos e acesso restrito. As pré-lajes 

possuem no máximo 70 quilos, sendo facilmente 

movimentadas manualmente. Com a legolaje, é 

possível atingir vãos livres de até 20 metros sem a 

necessidade de guindaste. Acesse nosso site e 

confira mais sobre obras realizadas nesse sistema.

6. LAJE TRELIÇADA

Painéis, vigotas e lajes prontas: 

Flexibilidade.

O sistema treliçado é o mais flexível de todos. 

Além das conhecidas vigotas e mini painéis, 

oferecemos o sistema de grandes pré-lajes ou lajes 

prontas: placas com até 3 metros de largura 

moldadas sob medida para obras residenciais ou 

comerciais. Um grande diferencial é a 

possibilidade de embutir as passagens de 

instalações na fase de produção.

A rapidez que seu projeto exige.

Vãos livres e sem escoramento até 

20 metros.

1. PAINEL ALVEOLAR 2. VIGOTA PROTENDIDA

Reduza ou elimine o escoramento.

Economize até .20%

Gerenciamento

logístico

Locação de guindastes

e muncks

Capeamento estrutural

em lajes pré-fabricadas

Descarga, içamento

e montagem
Uma trajetória de Uma trajetória de 
mais de 20 anos com mais de 20 anos com 
mais de  6.000 obras mais de  6.000 obras 

2
(>1.500.000 m ) de 2
(>1.500.000 m ) de 
diversos segmentos.diversos segmentos.

Uma trajetória de 
mais de 20 anos com 
mais de  6.000 obras 

2
(>1.500.000 m ) de 
diversos segmentos.
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7. PÓS-TENSÃO

Esbeltez com muita tecnologia.

A pós-tensão é utilizada em lajes carregadas 

manualmente e aplicadas a menores alturas, 

possibilitando grandes vãos. No sistema 

legolaje, a pós-tensão representa uma 

solução econômica, viabilizando seu projeto 

nos casos de pé-direitos limitados, acessos 

obstruídos ou quando se quiser ousar, 

adotando soluções fora da curva.

3. CORTINA DE CONTENÇÃO

Muro de arrimo inteligente e prático.

Com as cortinas de contenção treliçadas, sua 

obra ganha em agilidade e segurança.

8. ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS

Pilares, vigas, escadas, coberturas e 

mezaninos.

Agilize desde o projeto até a construção de sua obra 

utilizando peças pré-fabricadas. Elas podem ser 

adotadas em elementos pontuais do conjunto 

estrutural, mas também é possível fazer uma obra 

completamente em estruturas pré-fabricadas de 

concreto. A Prefatto pode oferecer contratos para 

fornecimentos avulsos ou assumir a gestão completa 

do projeto.

4. STEEL DECK

Metálica e prática.

Solução ideal para obras com estrutura metálica: 

rapidez, praticidade e portância que fazem toda a 

diferença.

Consultoria estrutural

em lajes (via departamentos

de Engenharia das indústrias)

Medição técnica na obra para

a produção de lajes e pré-lajes

Escoramento para

lajes pré-fabricadas

Dispositivos metálicos
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Sua laje direto da fábrica

prefatto.com.br

Comprar da Prefatto significa comprar 

direto da fábrica.

Somos um canal direto com os fabricantes 

porque atuamos dentro das melhores 

indústrias do mercado.

Levamos até você competitividade nas 

ofertas aliada com nossos serviços e vasta 

experiência.

Por estarmos dentro das fábricas, você 

conta com agilidade nas respostas, 

empenho na busca de soluções técnicas 

com os departamentos de engenharia e 

atendimento personalizado.

Reunimos

as melhores

soluções.

CONSULTE SEMPRE UM ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS. 

CONTRATE UM ENGENHEIRO CALCULISTA. 

           QUER
DORMIR BEM?

CONSULTE SEMPRE UM

ENGENHEIRO CALCULISTA,
O ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS.

SEU SONO AGRADECE!

Uma iniciativa para

que você DURMA BEM!

SALEMA
Pré-fabricados em Concreto

Av. Cassiano Ricardo, 601, Sala 63, Pq. Res. Aquarius, São José dos Campos, SP, Brasil, 12246-870 

11 4720 0160  |      11 97100 0246  |       arlei@prefatto.com.br  |    prefatto  |       arlei-prefatto
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