
A IKO fabrica telhados. Este tem sido o nosso único objetivo nos negócios da família por quatro gerações. Estamos muito 

orgulhosos de fabricar produtos de teto profissionais de alta qualidade que foram comprovados ao longo do tempo.

T EL H AS CA MBRIDGE DA IKO

Uma ampla linha para pregos foi introduzida 
para ajudar a guiar os instaladores `a 
uma aplicação de pregos apropriada. Os 
pregos instalados nesta área garantem 
um ótimo desempenho do produto.

Nossa tira adesiva de betume 
modificado FASTLOCK é formulada 
para ser mais espessa e mais agressiva 
para garantir uma adesão imediata 
e desempenho extraordinário.

A IKO se recusa a eliminar o revestimento 
das nossas telhas. Com base em 
nossa experiência, acreditamos que o 
revestimento posterior contribui para 
o conteúdo geral de asfalto da telha, o 
que garante resistência a longo prazo 
e desempenho de nossos produtos.

Recentemente, introduzimos nossas novas 
telhas de cobertura finas e laminadas que 
ajudam a garantir que nossas telhas fiquem 
mais planas e tenham melhor contato 
com a tira auto-adesiva em climas mais 
frios quando as telhas estão mais rígidas. 
Isto resulta em uma telha mais bonita e 
mais funcional desde a sua instalação.

As telhas Cambridge da IKO são 
maiores e mais pesadas que os 
produtos semelhantes da maioria dos 
concorrentes. Telhas maiores significam 
maior lucratividade por meio da redução 
de mão de obra e custo de material.

A tecnologia exclusiva de mistura de 
cores da IKO oferece uma mistura 
consistente entre linhas de produtos 
e fábricas, praticamente eliminando 
as situações de mistura. Nossas 
misturas também são consideradas 
algumas das misturas mais 
esteticamente cobiçadas do setor.

Saiba mais sobre nossos produtos agora mesmo, conversando com o distribuidor IKO Oficial no Brasil  
– Espaço Smart a maior a rede de lojas deConstrução a Seco do Brasil. Confira nosso site: www.espacosmart.com.br
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