
Telhas de Concreto

Catálogo
DE PRODUTOS
TELHAS COMPLEMENTOS

anos de garantia



anos de garantia

Menor Custo

Encaixes
Precisos

Maior 
Resistência

Desempenho
Térmico

Maior 
Impermeabilidade

Menor Peso /m²

Baixa Absorção
de Água

A maior empresa de cobertura do Brasil  produzindo telhas de 
concreto de alta qualidade, a Corabras busca se aperfeiçoar em 
todos os nossos processos administrativos, de produção e de 
marketing, de modo a implantar uma nova gestão que seja mais 
humanizada e também sustentável de acordo com os princípios da 
nova sociedade global, aprimorando ainda mais a qualidade não só 
dos nossos produtos, mas também a qualificação dos nossos 
colaboradores, a fim de  superar as expectativas dos nossos clientes.



Área de atendimento

Brasília
Lote 02 - DA Gleba 02 | Icage 
Alexandre Gusmã

(61) 4101-0549 | CEP 72.701-997

Goiânia
Estrada 117, ch 388 - Chácara de 
Recreio | São Joaquim 

(62) 3581-5754 | CEP 74.470-250

Rua Dois, 301 - Chácara Recreio | 
Ouro Verde

(34) 4105-0185 | CEP 38.440-000

Araguari

Avenida 22 de Março, nº 551 | 
Centro

(12) 3151-1279 | CEP 12.615-000

Canas

R. Paralela - Dois | Cristo Rei

(42) 3522-4028 | CEP 84.600-000

União da Vitória

Içara
Estrada Vicinal, BR 101 - Km 370 | 
Esplanada 

(48) 3434-3612 | CEP 88.820-000



FIT

grafite marrom mostarda ocre vermelho cinza 
pérola

Produzido em DF, GO, SP, PR e SC

MARÍTIMA
Produzido em SC

vermelho branco 
gelo

cinza marrom mostarda ocre

grafite marfim

Guia de TELHAS
Rendimento de 10,4 telhas por m²



Guia de TELHAS
Rendimento de 10,4 telhas por m² PLANA

Produzido em SC

ocre 
grafitado

vermelha branco 
gelo

cinza cinza
pérola

cinza pérola 
grafitado

grafite marfim marrom mostarda ocre

COPPO VENETTO
Produzido em DF, GO, SP, MG e SC

cinza 
grafitada

cinza grafite marfim marrom mostarda

ocre vermelho branco 
gelo

RESISTÊNCIA E QUALIDADE

TRADIÇÃO EM COBERTURA

ENCAIXES PERFEITOS

DIVERSAS CORES



Guia de TELHAS
Rendimento de 7,5 e 6,9 telhas por m²

SOBERANA BIG
Produzido em PR e MG

grafite mostarda cinza
pérola

vermelho

MAX

grafite marrom mostarda ocre vermelho cinza 
pérola

Produzido em GO, DF, SP e MG



Capa Lateral
Peça destinada ao acabamento dos beirais

Telha Terminal Direita
Utilizada no acabamento do beiral direito. Disponível 
para todos os perfis de telha, exceto Plana.

Utilizada no acabamento do beiral esquerdo.. Disponível 
para todos os perfis de telha, exceto Plana.

Telha Terminal Esquerda

Espigão Inicial

Aplicada no início da linha de espigão.

Cumeeira

Utilizada no arremate de 2 panos de cobertura

Cumeeira 3 vias
Utilizada no arremate das cumeeiras de 3 panos de 
cobertura

Cumeeira 4 vias

Utilizada no arremate das cumeeiras de 4 panos de 
cobertura
Cumeeira Plana

Utilizada no arremate das cumeeiras de 2 panos de 
cobertura com telhas tipo Plana

Utilizada no arremate das cumeeiras de 3 panos de 
cobertura com telhas tipo Plana

Cumeeira Plana 3 vias

COMPLEMENTOS
anos de garantia
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