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VIGA RETANGULAR SIMPLES

VIGA RETANGULAR COM DENTE

GERBER (recorte para apoio no pilar).

PRODUTO :  VIGAS

As vigas pré-fabricadas com seção ‘I’ normalmente são produzidas em
concreto protendido. Na estrutura cumprem a função de suporte de lajes,
telhas ou , alvenarias, vigas baldrame,
caminho de rolamento de pontes rolantes e ainda como apoio ou trava-
mento de painéis de fachada.

outros elementos de cobertura

As seções usuais são as citadas acima, porém a Engemolde produz
vigas com dimensões diferentes ou outra forma geométrica. Os compri-
mentos variam conforme o projeto.
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As vigas pré-fabricadas com seção ‘T’ normalmente são produzidas em
concreto protendido. Na estrutura cumprem a função de suporte de lajes
e telhas ou outros elementos de cobertura.
As seções usuais são as citadas acima, porém a Engemolde produz
vigas com dimensões diferentes ou outra forma geométrica. Os compri-
mentos variam conforme o projeto.
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30 58 50 a 80

40 68 50 a 80

As vigas pré-fabricadas tipo calha são produzidas em concreto
protendido. Na estrutura cumprem a função de captação de água,
proveniente dos telhados, que será direcionada para dutos embutidos
nos pilares.
As seções usuais são as citadas acima, porém a Engemolde produz
vigas com dimensões diferentes ou outra forma geométrica. Os compri-
mentos variam conforme o projeto.
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As vigas pré-fabricadas com seção retangular podem ser de concreto
armado ou protendido. Na estrutura cumprem a função de suporte de
lajes, telhas ou , alvenarias, vigas baldra-
me, caminho de rolamento de pontes rolantes e ainda como apoio ou tra-
vamento de painéis de fachada.

outros elementos de cobertura

As seções usuais são as citadas acima, porém a Engemolde produz
vigas com dimensões diferentes ou outra forma geométrica. Os compri-
mentos variam conforme o projeto.
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VIGA RETANGULAR SIMPLES

VIGA RETANGULAR COM DENTE

GERBER (recorte para apoio no pilar).

As vigas pré-fabricadas com seção retangular podem ser de concreto
armado ou protendido. Na estrutura cumprem a função de suporte de
lajes, telhas ou , alvenarias, vigas baldra-
me, caminho de rolamento de pontes rolantes e ainda como apoio ou tra-
vamento de painéis de fachada.

outros elementos de cobertura

As seções usuais são as citadas acima, porém a Engemolde produz
vigas com dimensões diferentes ou outra forma geométrica. Os compri-
mentos variam conforme o projeto.

SEÇÕES USUAIS PARA VIGAS RETANGULARES
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As vigas pré-fabricadas com seção ‘I’ normalmente são produzidas em
concreto protendido. Na estrutura cumprem a função de suporte de lajes,
telhas ou , alvenarias, vigas baldrame,
caminho de rolamento de pontes rolantes e ainda como apoio ou trava-
mento de painéis de fachada.

outros elementos de cobertura

As seções usuais são as citadas acima, porém a Engemolde produz
vigas com dimensões diferentes ou outra forma geométrica. Os compri-
mentos variam conforme o projeto.
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As vigas pré-fabricadas com seção ‘T’ normalmente são produzidas em
concreto protendido. Na estrutura cumprem a função de suporte de lajes
e telhas ou outras elementos de cobertura.
As seções usuais são as citadas acima, porém a Engemolde produz
vigas com dimensões diferentes ou outra forma geométrica. Os compri-
mentos variam conforme o projeto.
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40 68 50 a 80
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As vigas pré-fabricadas tipo calha são produzidas em concreto
protendido. Na estrutura cumprem a função de captação de água,
proveniente dos telhados, que será direcionada para dutos embutidos
nos pilares.
As seções usuais são as citadas acima, porém a Engemolde produz
vigas com dimensões diferentes ou outra forma geométrica. Os compri-
mentos variam conforme o projeto.
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