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75 ANOS
DE
TRADIÇÃO

Precisando de telas? A Tegape tem.

T GAP

Compre de quem está no mercado desde 1943 e entende tudo de telas.

TELAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES
Peneiração I Clasicação I Filtração I Transporte I Impressão I Embalagem I Proteção I Segurança I Reforço I Tratamento de água e euentes

Diversidade

...

A TEGAPE é líder no mercado pela diversidade
de produtos oferecidos. Atua no ramo de telas, peneiras
e elementos ltrantes desde 1943.

•Aço inox
•Aço carbono
•Aço galvanizado
•Alumínio
•Bronze
•Cobre
• Latão

•Algodão
•Feltro
•Fibra de vidro
•Fluorine
•Nylon
•Poliéster
•Polietileno
•Polipropileno
•Telas plásticas
•Seda
•Filtros manga com ou sem gaiola
•Coadores ou bags
•Lonas para ltro prensa
•Filtros cartucho
•Esteiras separadoras
•Telas ltrantes tipo espiral e espinha
de peixe
• Linha E.T.A e E.T.E

Elementos ltrantes

Peneiras

•Ciranda
•Retangulares
•Circulares
•Vibratórias
•Capa e gancho

Atendimento Personalizado

...

Adequamos os produtos às necessidades dos clientes, nas mais
diversas áreas, desde peneiração e classicação até os mais sosticados
processos de ltração.

Cortes especiais

Variedade de acabamentos

Coadores

(discos para extrusão, etc.)

(capa e gancho, etc.)

(variedade de materiais e acabamentos)

...

Em sintonia com o mercado
As telas e tecidos técnicos são cada vez mais tecnológicos e melhoram processos, por
esse motivo, estamos sempre com novidades que atendem acertivamente as
necessidades de nossos clientes.
Para atender os clientes e oferecer produtos com menor custo benefício, a TEGAPE
atualmente fabrica alguns tipos de telas com controle de qualidade ISO 9001.
Conheça algumas de nossas linhas especiais.

Linha Impressão
para impressão

Agronegócio

Elementos ltrantes

Tratamento água e euentes

Drywall

(metálicos e sintéticos - desenho e acab. diversos)

(Filtros prensa e esteiras p/ prensas desaguadoras)

(Construção seca - Steel Frame, Wood Frme, XPS.)

Proteção de Máquinas

Construção Civil

Anti-insetos

Transporte e secagem

Faça um cadastro conosco e aproveite as facilidades!
Deixe aqui seus contatos que teremos imenso prazer em atendê-lo.

comercial@tegape.com.br
Curitiba - PR
+55 (41) 2105-8000
+55 (41) 98884-8588

Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 3512-1949
+55 (21) 2107-1300

São Paulo - SP
+55 (11) 3598-7500

Campinas - SP
+55 (19) 2116-1800
+55 (19) 99457-6162

+55 (11) 99343-6342

Recife - PE
+55 (81) 3598-7500
+55 (81) 99208-0648

Porto Alegre - RS
+55 (51) 3103-0371

Um técnico especialista em telas e no seu
ramo de atuação irá atendê-lo.

Salvador - BA
+55 (71) 3512-0093

Temos produtos a pronta entrega
Atendemos todo o Brasil

Fortaleza - CE
+55 (85) 3771-0215
Belo Horizonte - MG
+55 (31) 3370-3791
Goiânia - GO
+55 (62) 3412-0007

CONHEÇA A LINHA
COMPLETA DE PRODUTOS
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www.tegape.com.br
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