
Telhas
THERMOCOMFORT
E ONDULADA







Menor consumo 
de madeira.

Maior conforto 
térmico.

Resistente (6 mm 
de espessura).

Redução da 
proliferação de fungos.

Seu telhado limpo por 
mais tempo.

Economia no consumo 
do ar-condicionado.

Tabela comparativa*

Temperatura média Uso de ar-condicionado
Ambiente externo 31 oC Alto

Telha de fibrocimento comum 33 oC Alto

Telha Thermocomfort 28 oC Baixo

Sistema Thermocomfort 26 oC Muito baixo

* Teste realizado sob condições controladas, simulando a temperatura no sótão de uma casa.
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A telha Thermocomfort foi desenvolvida especialmente para proporcionar maior conforto 
térmico para residências em estilo contemporâneo.  Feita com fibras de PP e coberta por 
uma tinta criada exclusivamente para este fim, a telha Thermocomfort tem alta reflexão 
de radiação solar e, assim, reduz o calor transmitido entre a cobertura/laje e o interior da 
residência.

O Sistema Integrado Thermocomfort permite o ciclo contínuo na troca do ar quente do 
ambiente e aumenta ainda mais o desempenho na cobertura da casa.

Telha
THERMOCOMFORT



SISTEMA INTEGRADO
Thermocomfort ou Ondulada

FRESHFOIL

RUFLEX

RUFO TOPO DE PAREDE

Subcobertura para telhado

Rufo flexível

Proteção para seu muro e parede

• Conforto térmico - reflete o calor vindo 
do telhado;

• Retém o calor da casa no inverno. 

• Substitui rufos em geral;
• Acabamento perfeito;
• Rapidez e facilidade na instalação;
• Aplicado manualmente aderindo tanto à 

parede quanto à telha.

• Utilização em telhados embutidos, 
platibanda e muros de divisa;

• Não requer mão de obra especializada 
para sua instalação.

COMPLEMENTOS

Cumeeira Thermocomfort 
e Cumeeira Ondulada

Parafuso com arruela 
e anel de vedação

Espigão Thermocomfort e 
Espigão Ondulada



SISTEMA INTEGRADO
Thermocomfort ou Ondulada

PASSARINHEIRA

PLACA DE VENTILAÇÃO

Proteção contra a entrada de pássaros e morcegos

Permite circulação de ar

• Recomendado pela Defesa Civil;
• Evita a entrada de morcegos transmissores da raiva, 

além de pássaros e pequenos animais;
• Mantém a ventilação do telhado.

• Funciona como exaustor natural, permitindo 
a saída de ar quente pela cumeeira e a 
entrada de ar fresco pelo beiral;

• Reduz a umidade do sótão da casa;
• Permite a ventilação na cobertura da casa.

VEDA RUFOS E CALHAS
Vedação flexível das juntas

• Alta aderência e resistência ao tempo;
• Fácil aplicação e secagem rápida. 

Dimensões Comprimento (m) Largura (m) Espessura (mm) Peso nominal (kg) Peso médio em cobertura (kg) Vão livre máximo (m) 

Telha Thermocomfort
1,83 1,10 6 24,4 18,0 1,69
2,44 1,10 6 32,5 24,0 1,69

Telha Ondulada

1,22 1,10 5 13,5 15,0 1,69
1,53 1,10 5 17,0 15,0 1,69
1,83 1,10 5 20,3 15,0 1,69
2,13 1,10 5 23,6 15,0 1,69
2,44 1,10 5 27,1 15,0 1,69

Telha Ondulada

1,22 1,10 6 16,3 18,0 1,69
1,53 1,10 6 20,4 18,0 1,69
1,83 1,10 6 24,4 18,0 1,69
2,13 1,10 6 28,4 18,0 1,69
3,05 1,10 6 40,7 18,0 1,69
3,66 1,10 6 48,8 18,0 1,69

Telha Ondulada

1,22 1,10 8 21,7 24,0 1,99
1,53 1,10 8 27,2 24,0 1,99
1,83 1,10 8 32,5 24,0 1,99
2,13 1,10 8 37,9 24,0 1,99
2,44 1,10 8 43,4 24,0 1,99
3,05 1,10 8 54,0 24,0 1,99
3,66 1,10 8 65,0 24,0 1,99

Cumeeira 9% 1,10 0,30 5 8,1 - -
Cumeeira 18% 1,10 0,30 5 8,1 - -
Espigão 1,85 0,32 6 8,1 - -



A telha Ondulada foi desenvolvida para coberturas de obras de qualquer porte com 
montagem e fixação rápidas. Feita de fibrocimento, é um produto que vence pela facilidade 
de instalação e praticidade. 

Com uma ampla gama de peças para complementar a cobertura e deixá-la ainda mais 
eficiente, a telha Ondulada atende à exigência de arquitetos, engenheiros, projetistas e 
construtores por qualidade em obras residenciais.

Telha
ONDULADA

Econômica.

Menor consumo 
de madeira.

Resistente (6 mm 
de espessura).

Fixação rápida.



Rede de Vendas

www.tegula.com.br
sac@tegula.com.br

0800-021-1709
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