
Lambril
Construção Civil



Inovação e tecnologia com qualidade 
e eficácia para todos os mercados

Agronegócio Automotivo DistribuiçãoÓleo e Gás

Consolidada como uma das maiores processadoras de aço 
do Brasil, a Tuper acompanha a evolução do mercado com 
amplas e modernas linhas de produtos.

Em mais de 50 anos de atuação, a empresa conquistou 

alto padrão de qualidade e excelência, participando de 
importantes projetos para o desenvolvimento do Brasil.

Com moderno parque fabril e alta capacidade produtiva, 
a Tuper atende às mais exigentes normas nacionais e 
internacionais, sempre comprometida com o cliente.

Além de atuar no setor da construção civil, a Tuper também 
opera nos setores da indústria, óleo e gás, agronegócio, 
escapamentos e catalisadores (para o mercado de 
reposição) e automotivo original.

• Uma das maiores processadoras de aço do Brasil
• 826 mil toneladas de capacidade produtiva
• 3 plantas industriais com 120 mil m² no total
• 21 centros de distribuição pelo Brasil

Construção Civil Indústria

Os lambris Tuper são painéis produzidos a partir de chapas 
de aço-carbono laminadas a frio, sem revestimento e 
com revestimento zincado ou Galvalume®, facilmente 
adaptáveis às mais variadas demandas de aplicação.

Extremamente versátil e resistente, o produto proporciona 
excelente acabamento estético para a obra. De fácil 
manuseio, leva praticidade e agilidade às etapas de 

LAMBRIL

Modelo/ 
Largura

(mm)

Matéria-prima Peso por 
metro linear 

(Kg)
Peças por 

fardo
Comprimentos 

disponíveis 
(mm)*

Peso por fardo
(Aproximado) 

(t)Esp. (mm) Aço (tipo)

Ondulado/
 1100

0,75

BF¹

7,09 95
2000
2200
2500
3000

2,0
0,90 8,51 80

1,20 11,35 60

1,25 BZ² 11,82 60

Frisado/
1080    

0,50
BGL³ / BZ²

4,73 30

2000
2200
2500
3000

1,1

0,65 6,15 30

0,75

BF¹

7,09 30

0,90 8,51 30

1,20 11,35 30

1,25 BZ² 11,82 30

Informações Técnicas

¹BF - Aço laminado a frio | ²BZ - Com revestimento de zinco | ³BGL - Com revestimento Galvalume®
*Demais medidas sob consulta.

execução dos projetos, além de proporcionar alta 
produtividade e redução de custos em relação a materiais 
convencionais. 

São fabricados nos modelos ondulado e frisado, em várias 
opções de espessura para atender diferentes aplicações 
como paredes, portões, acabamentos, forração de 
ambientes, entre outros.
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LAMBRIL TUPER - MODELOS

Lambril Frisado

Lambril Ondulado
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ISO 9001 ISO 14001

TUPER S.A.  
Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1441 

Bairro Brasí lia 
CEP 89288-900 • São Bento do Sul • SC 

  +55 47 3631 5000 
tuper@tuper.com.br

A Tuper sabe que excelência e vanguarda em tecnologia são essenciais 
para o sucesso. Por isso, todas as unidades realizam constante 
aprimoramento tecnológico e de processos.

Além disso, a empresa conta com uma estrutura sólida para o 
desenvolvimento de novos produtos, com laboratórios equipados 
para realizar análises químicas, ensaios mecânicos e metalúrgicos, 
alinhados com os melhores conceitos mundiais. 

EXCELÊNCIA NOS PRODUTOS 
E SERVIÇOS TUPER

/grupotupertuper.com.br

Assista ao nosso manifesto


