Telhas Perkus
grupo r. casagrande

Sobre a marca
Especialistas em coberturas de
alta performance
O grupo r. casagrande atua desde 1.975 no mercado cerâmico e
através da Perkus se consolidou como o maior fabricante de telhas
semigres do país. Com a proposta de desenvolver telhas cerâmicas
esmaltadas, naturais e acessórios inovadores, tecnologia italiana de
ponta e altíssimo padrão de acabamento, nossa missão é ir além do
objetivo funcional de proteção e impermeabilidade. São modelos e
cores exclusivas, com design diferenciado para compor fachadas e
projetos, valorizar o telhado e agregar valor como elemento
arquitetônico. Hoje é líder e referência no segmento, sustentado
sua posição com mais de 200 milhões de telhas vendidas ao longo
dos anos no Brasil e Exterior.

www.telhasperkus.com.br

Nosso
processo

A Perkus foi desenvolvida em um processo
totalmente mecanizado e automatizado, o que
garante a produção de telhas com um desempenho
muito superior, mesmo padrão de qualidade, sem
variações bruscas, o que significa um produto mais
estável, de maior qualidade e confiabilidade.
É a única telha nacional "sem impressão digital", pois não
há qualquer manuseio ao longo de todo o processo fabril.
São produzidas com argila microgranulada conformada
em prensas de grande capacidade de compactação,
num processo de monoqueima em fornos a rolo,
em temperaturas acima 1.150° Celsius, o que
proporciona às telhas grande resistência à flexão
e baixa absorção de água, obtendo peças com
baixíssimas variações de tonalidades
ou tamanho.
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Nosso
diferencial
O grande diferencial de mercado é a altíssima e inigualável
qualidade das telhas, em todas as linhas e acessórios, que elevam
a Perkus como um produto premium.
São produtos de alta performance, robustos, grossos e resistentes,
sem qualquer artifício. A qualidade superior é garantida pelas matérias
primas nobres e pela tecnologia de ponta empregada na fabricação.
As linhas exclusivas, acessórios e um amplo portfólio com 9 cores,
diferenciam a marca de qualquer outro fabricante, principalmente
por suas características técnicas e estéticas.
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NOSSAS LINHAS

Supernova
A última geração em telhas
cerâmicas esmaltadas,
com alto rendimento
(11,5 pç/m²), acabamento
inovador, esmaltação com
super brilho por tecnologia
única e encaixes
ultra perfeitos.
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Twin
Um modelo dupla onda
com o maior rendimento do
segmento, sendo 8 telhas p/m².
Com um baixíssimo peso por
m², gera muitos ganhos em
termos de instalação,
demandando menos telhas
para o projeto, menor estrutura
e sem perder a valorização
estética da marca.

Plan
Um design minimalista,
sem perder a robustez técnica
da Perkus, traz um projeto
exclusivo, sem concorrentes,
sendo a linha de maior valor
agregado do portfólio.

NOSSAS LINHAS

Rústica
Uma proposta mais tradicional
(sem esmaltação), com
tonalidades aleatórias,
aplicação matte (sem brilho) e
efeito exclusivo, cria uma
cobertura sem igual aliando o
moderno com o clássico.
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Natural Glasurada
"Super-telha" natural
(sem esmaltação), com um
fino e exclusivo acabamento
superior, trazendo um leve
brilho para destacar ainda mais
a peça, com resistência
mecânica bastante elevada se
comparada às telhas de barro.

Natural
"Super-telha" natural
(sem esmaltação), com
resistência mecânica bastante
elevada se comparada às
telhas de barro e a mesma
tecnologia italiana de
produção da Perkus.

