
SOLUÇÕES ONDULINE: DE ENCONTRO À CONSTRUÇÃO NOVA
Braga, 12 DE Novembro 2019



A Empresa….

 Líder em soluções ligeiras de cobertura

 Mais 150 milhões m² vendidos todos os anos

 Mais de 70 anos de experiência

 Aproximadamente 1,600 funcionários

 10 fábricas em 8 países

 Presente em mais de 120 países



NOVA CONSTRUÇÃO? QUAL A 
TENDÊNCIA PARA A COBERTURA?

“Um dia de chuva é tão belo
como um dia de sol. Ambos
existem, cada um é como é..”

(Fernando Pessoa)





“Según el último Análisis Estadístico Nacional sobre patologías en la edificación de la
Fundación MUSAAT, las patologías en las cubiertas planas representan el 69% frente al
31% de las inclinadas, poniendo de manifiesto que las cubiertas inclinadas tienen mejor
comportamiento y prestaciones técnicas que las planas.”



 COMO PODEM AS SOLUÇÕES ONDULINE IR DE
ENCONTRO A ESTE TIPO DE ARQUITETURA?

“Um dia de chuva é tão belo
como um dia de sol. Ambos
existem, cada um é como é..”

(Fernando Pessoa)







SUBTELHA ONDULINE

> 18,5 a 23 cm

15 a 18,5 cm

ST50 – NOVO PERFIL



IMPERMEABILIDADE



REMATE DE CUME



REMATE BEIRADO



JANELAS DE SÓTÃO



VENTILAÇÃO



COMPOSIÇÃO

Aglomerado Hidrófugo

Isolamento térmico em Lã 
de rocha ou XPS

Acabamento variável



SISTEMA COMPLETO



OFERECEMOS 
SOLUÇÕES ≠ PRODUTOS

“Um dia de chuva é tão belo
como um dia de sol. Ambos
existem, cada um é como é..”

(Fernando Pessoa)



Onduline….porquê? SUPORTE E QUALIDADE 

 Segurança e Durabilidade

 Uma equipa sempre disponível para ajudá-lo

 Parcerias com as melhores empresas de instalação

 Uma rede de distribuidores de elevada confiança e qualidade



Sustentabilidade…

 Portal da construção sustentável (PCS)

 Pegada de Carbono e baixo consumo de energia – 4 kwh/m²

 Reciclagem de 200.000 ton de material anualmente

 Material leve originando menores emissões no transporte

 Fábricas com tecnologia de ponta no tratamento de resíduos

 ISO 14001 e Certificado VAR – 2016

 Percentagem de material reciclado superior a 47 %

 Pigmentos naturais na sua coloração

http://www.csustentavel.com/subtelha-solucao-eficiente-coberturas/


https://dev.ecocasa.pt/



ENTRE NA ONDA!!

OBRIGADO!
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