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Ganhe tempo, evite problemas como: 

Corte de pedras em obra;

Usinagens fora do padrão;

Risco de danificação no piso;

Desalinhamento nos trilhos;

Tempo extenso de instalação

Posicionamento
para linha 32

Posicionamento
para linha 25

 

Novidade! Contramarco para auxílio na instalação

de trilhos tipo côncavo e U, proporcionando maior

facilidade, precisão e segurança na instalação das

esquadrias!

Para trilho Côncavo e U

CONTRAMARCO

Contramarco escalonável: Quantas folhas desejar!

Gabaritado para precisão na distância entre eixos,

Medidas de eixos para linhas 25 e 32

Canal para fixação dos trilhos com selante

Abas em formato de grapa para melhor adesão ao chumbar



 

Fácil instalação! 

Contramarco tem a grande vantagem por ser de fácil

instalação em obra, sendo chumbado antes da instalação

da esquadria. 

Primeiro é feito o contrapiso em nível, para apoiar o trilho

Segundo é chumbado com argamassa mantendo preenchido

sua extensão, envolvendo as grapas e bases

Terceiro é inserido as pedras de acabamento tipo soleira

no início, fim e entre trilhos ( )não requer nenhuma usinagem!

e chumbadas / calafetadas com selante tipo PU

 Já está tudo certo para receber o trilho na horaPronto!

da instalação das esquadrias em obra.



Contramarco já vem em barras de 6m, podendo 

uni-los e levar pronto em obra, facilitando a instalação.

O mesmo , evitandoacompanha proteção de canais

sujeiras acumuladas pré instalação dos trilhos em

definitivo.

Serve em  que seja bitola 25mm ouqualquer linha

 32mm, podendo adaptar para outras distâncias 

entre eixos. 
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12,7 

12,70 

Perfil U - (parede 3mm)

PER-03F - Anodizado fosco

PER-03I - Anodizado inox

Barra de 6 metros

Perfil Concavo

PER-02F - Anodizado fosco

PER-02I - Anodizado inox

Barra de 6 metros

Montante linha 32

MON-32 - Natural

MON-32B - Branco

Barra de 6 metros

MON-32P - Preto

Montante linha 25

MON-25 - Natural

MON-25B - Branco

Barra de 6 metros

MON-25P - Preto

Contramarco trilho U

CM-U - Natural - barra de 6m

Contramarco trilho Côncavo

CM-C - Natural - barra de 6m

Desenvolvidos para Roldanas Plus Vita Componentes





19 3114.5800
www.vitacomponentes.com.br

contato@vitacomponentes.com.br

Av. Benjamin de Paula Franca, 368

Vale Verde - Valinhos/SP
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