
Galpões e Armazéns

Revestimento de galpões e fachadas Tectura

Sistema fixo Tectura para revestimento de Armazém

O Problema

Treyer Paletten GmbH é uma empresa familiar de alta 
tecnologia especializada na produção de palets e embalagens 
de carga para a indústria com negócios globais. Localizada 
na cidade de Bad Peterstal, na Alemanha, a sede da empresa 
com seus 40 funcionários, necessitou de uma ampliação da 
capacidade de produção.  Além da nova área de produção o 
projeto incluía uma área de estoque que, simultaneamente, 
protegesse a madeira utilizada na produção de embalagens 
contra a chuva e ventilasse adequadamente as áreas de 
estoque.

A Solução

Trabalhando em conjunto com a HUESKER, o empreiteiro 
projetou e construiu um armazém para palets e 
embalagem de carga. Frente e fundos do armazém com 
40 m de largura, assim como uma das laterais com 
70 m receberam o revestimento de fachada tipo 60/60-1 

Tectura na cor preta. O empreiteiro de concretagem 
incorporou os trilhos para a montagem da tela de proteção 
contra o vento diretamente as colunas de concreto  
e os componentes de madeira necessários para a montagem 
da tela de proteção foram instalados em uma posição oculta. 
Com os elementos de montagem ocultos, a vista exterior da 
fachada apresenta somente materiais têxteis. 
 

Benefícios da aplicação

O sistema de revestimento Tectura cria um ambiente 
protegido da chuva e sol, esta condição de ambiência favorece 
o processo de secagem natural da madeira, melhorando a 

Vista exterior da construção

Vista frontal do revestimento Tectura



qualidade do produto final. Além de prover luz ambiente, a 
tela de poliéster revestida com PVC com pequena abertura 
de malha permitie a entrada adequada de ar no armazém e 
é uma barreira contra chuvas.

Em condições climáticas normais, este armazém dispensa o 
uso de fontes de luz adicionais. Quando visto de fora, porém, 
a tela de proteção na cor preta o impede que as pessoas 
vejam o interior de prédio. O sistema, diferentemente de 
chapas metálicas, tem instalação simples, fácil e rápida, 
devido a peças pré-fabricadas e leveza dos tecidos.
 

Projeto: Armazém para palets e embalagens

Localização: D-77740 Bad Peterstal – Griesbach

Cliente: Treyer Paletten GmbH

Projetista:  Rendler Bau GmbH

Empreiteiros: Rendler Bau GmbH and
  HUESKER assembly team

Construção: Junho 2018 – Março 2019

Produkte: Tectura Hal-
len- und Fassadenver-
kleidung

HUESKER Synthetic é certificada 
ISO 9001 e ISO 50001.

12
/1

9 
 H

 C
op

yr
ig

ht
 b

y 
H

U
ES

K
ER

 S
yn

th
et

ic
 G

m
bH

, G
es

ch
er

Galpões e Armazéns

Revestimento de galpões e fachadas Tectura

Revestimento lateral com Tectura

Vista do interior

Detalhes de montagem

HUESKER Ltda.

Av. Sebastião H. C. Pontes, 8000 – Galpão “E” 
Cond. Ind. entury – Chácaras Reunidas
CEP 12.238-365 – São José dos Campos – SP – 
Brasil Phone: + 55 (12) 3903 9300   
Fax:   + 55 (12) 3903 9301   
Mail: HUESKER@HUESKER.com.br   
Web: www.HUESKER.com.br

Location Duelmen
Im Broemken 5
48249 Duelmen, Germany
Phone: + 49 (0) 25 94 / 89 27 -0
Fax:          + 49 (0) 25 94 / 89 27 -890
E-mail: techtex@HUESKER.de


