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A PUMA é uma empresa que oferece Treliças e muito mais, pois busca constantemente 
ferramentas para melhorar cada vez mais o SUCESSO de seus clientes.  Conheça e seja 
você também um cliente-parceiro PUMA: 
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A PUMA iniciou suas atividades no ano de 1977, 
com a fabricação de lajes tipo convencional.  No 
início da década de 80 a empresa passou a trabalhar 
com o sistema de lajes treliçadas, produto este que 
requer um maior conhecimento de engenharia, 
sendo uma das empresas pioneiras na utilização 
deste sistema. No ano de 1986 a empresa iniciou 
sua produção de armações treliçadas. Em 2011 a 
PUMA abriu uma nova empresa no grupo, a ARMA-
TREL, que industrializa e comercializa armações 
treliçadas. Esta empresa recebeu a nova sede da 
PUMA que ampliou seu parque fabril para prestar 
um melhor atendimento aos seus clientes.

Sobre a PUMA

Vantagens de ser nosso cliente

- Somos uma empresa com uma solidez de mais de 35 
anos no mercado.

- Produzimos treliças na medida desejada (caso este 
produto esteja em máquina).

- Temos em estoque diversas medidas e alturas de 
treliças a pronta entrega.

- Nossos clientes tem um menor desperdí-
cio em seus pedidos, pois combinamos 
medidas de treliças.

- Emitimos laudos de rompimento de treliça, 
feito em nosso laboratório, por um equipa-
mento certi�cado.

-  Aceitamos Cartão BNDES
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- Suporte Técnico de um Engenheiro calculista, 
para dúvidas sobre o dimensionamento correto 
de lajes. Eng. Otávio da empresa Engetrelli (19) 
3876-2329 / 9603-0901.

- Oferecemos cursos de aperfecionamento em 
soluções de engenharia e vendas para lajes.

- Agilidade e Pontualidade nas entregas. Clientes 
PUMA, contam com uma logística que permite 
fazermos entregas em um curto espaço de tempo. 
Em muitas vezes até de um dia para o outro.

- Manual de Fabricação de Lajes que contém os 
processos de fabricação de lajes, tabelas estrutu-
rais para cargas, técnicas de como gerir uma 
empresa de laje e muito mais.

- Consultoria �nanceira com o professor Wagner 
César Lucato (jmandrade@terra.com.br).

- Flexibilidade na forma de pagamento.

- Orientação de layout fabricação com alta e�ciência. 

- Treliças produzidas de acordo
com as normas de segurança (NBR-14862).

- Parceria com a empresa de automatização de fábricas 
de laje: PUMATEC (11) 4644-3251.

- Disponibilizamos aos nossos clientes um programa de 
dimensionamento de lajes (PumaWin), e também um curso 
que ensina nossos clientes a utilizarem esta ferramenta.

Empresas do Grupo PUMA
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queda de laje trincasembarrigamento in�ltrações

As armações treliçadas possuem norma de�nida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que deter-
minam: especi�cação, fabricação, fornecimento e recebimento deste produto. Sendo a norma NBR-14862 e a 
PUMA a segue rigorosamente, possuindo inclusive laudos de rompimento certi�cados.
Utilizar produtos que não respeitam as normas de segurança é perigoso e tem o mesmo efeito de fabricar lajes sem 
conhecimento da teoria das estruturas,  ou não calcular os esforços, dentre outros erros comuns que se encontram 
nas fabricações de lajes, causando problemas como:

As armações treliçadas PUMA são produzidas com alta tecnologia e um rigoroso controle de qualidade. 
Possuímos uma grande variedade de alturas e comprimentos: TR06, TR08, TR10, TR16, TR20, TR25 e TR30.
(Produzimos treliças no tamanho desejado caso a altura esteja em máquina). 

Armação Treliçada

Toda laje é igual?
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Tabela - Tipos de Armação Treliçada

Produto Medidas Padronizadas - Estoque

TR06 (644)

TR08 (644)

TR10 (644)

TR12 (645)

TR12 (644)

TR16 (745)

TR20 (745)

TR25 (856)

TR30 (856)



APLICAÇÕES DA TRELIÇA

As armações treliçadas PUMA 
possuem muitas aplicações, sendo 
mais utilizada em diversos tipos de 
lajes (unidirecionais, bidirecionais, 
minipainéis e painéis treliçados). 
Veja na imagem algumas das 
utilizações mais comuns de uma 
treliça. Para maiores informações 
sobre estas soluções acesse o site: 
www.puma.com.br.

vigota treliçada
com cerâmica

canaleta de
respaldo

colunas

pavimentação

espaçador para
lajes maciças

painel treliçado

cortina de
contenção baldrame
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A maior variedade de  produtos é aqui. 

w w w . p u m a . c o m . b r

ArmaçãoTreliçada

Podemos ut i l izar  a  t re l iça  
em ar tefatos  pré -fabr icados 
de concreto armado.

vigota treliçada
com EPS

verga
(portas e janelas)

mourão

espaçador para
pisos industriais

mini-painel
treliçado

mini-painel
treliçado
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Comercializamos fôrmas metálicas (6m e 12m) 

para lajes e de 6m bisotadas para mini-painéis 

treliçados de 25cm largura. 

Aço em Rolo CA-60

Fôrmas para lajes

Fornecemos aço em rolo CA-60
nas seguintes bitolas:

Ø 4,2

Ø 5,0

Ø 6,0

Ø 7,0

Ø 8,0

Ø 9,5
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Fornecemos separadores com 

12cm para lajes e com 25cm para 

mini-painéis treliçados.

Comercializamos corta 
vergalhões nos tamanhos: 

CA24, CA30, CA36.

Comercializamos lâminas para 
corta vergalhões nos tamanhos: 

CA24, CA30, CA36.

Separadores para lajes

Corta Vergalhões

Lâminas para Corta Vergalhões
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Módulo Básico em lajes

Módulo Avançado em lajes

Módulo de Venda de lajes

Este é um curso para iniciantes em Lajes Treliçadas, onde serão 
apresentados os conceitos básicos sobre esforços nas estruturas; 
ideias básicas sobre concreto e aço; os tipos de lajes e suas característi-
cas; os elementos de uma laje treliçada; carregamentos em lajes; intro-
dução ao PumaWin; tabelas básicas; patologias em lajes pré-molda-
das; manual prático do vendedor e qualidade total.

Treinamento para pro�ssionais que dominam o conhecimento básico e 
prático sobre o Sistema Treliçado, onde serão estudados os seguintes 
tópicos: esforços atuantes em lajes; vinculação de apoio; lajes contínuas e 
em balanço; mesa de compressão; lajes bi-direcionais; painéis treliçados; 
projeto de montagem; desenvolvimento no uso do PumaWin; sistemas e 
detalhamentos de produção de vigotas e qualidade total.

Direcionado para pro�ssionais de Lajes Treliçadas que tem como objetivo 
aplicar técnicas de vendas direcionadas ao mercado onde atua. Serão 
apresentados os seguintes tópicos:  técnicas de vendas; projeto estrutural e 
seu respectivo orçamento; PumaWin e treinamento comportamental de 
vendas.

Neste curso você irá aprender com o desenvolve-
dor do software PumaWin como explorar todas a 
ferramentas de cálculo disponíveis para dimen-
sionar corretamente uma laje. Será visto: as 
principais telas do programa, in�uência dos vãos 
e carregamentos, condições de apoio e cálculo, 
resultados, responsabilidade de projeto e 
fabricação.

Veja no site da PUMA as próximas datas e maiores informações sobre os cursos. www.puma.com.br/cursos.php

PumaWin

CURSOS
REGULARES
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Treinamento interno nas empresas

Palestra Técnica para Empreeiteiros

Esta palestra tem o objetivo de aumentar o 
conhecimento no uso de lajes com sistemas 
treliçados. Conteúdo resumido: e�ciência dos 
elementos estruturais; principais tipos de lajes; 
elementos pré-moldados para lajes nervuradas; 
sistemas de lajes com elementos pré-moldados 
treliçados; dimensionamento de lajes treliçadas 
e patologia em lajes.

O objetivo deste seminário é aprender os conceitos de Gestão utilizados 
pelas empresas de ponta; os fundamentos básicos de contabilidade e �nan-
ças; como determinar custos e formar preços de venda utilizando a margem 
de contribuição; avaliar se a sua empresa está tendo um desempenho 
e�caz; gerir uma empresa de fabricação de lajes "pelos números" e como 

ganhar dinheiro em um mercado altamente competitivo.

O objetivo desta palestra é aumentar o conhecimento e potencializar o uso 
de lajes treliçadas. Conteúdo resumido: escolha do tipo de laje; ciclo de 

escolha; dimensionamento. Laje Piso x Laje Forro; vantagens das lajes treliça-
das; cuidados e detalhes na montagem e aplicação das lajes; projeto de monta-

gem e qualidade total.

A PUMA disponibiliza aos clientes (sob consulta) a praticidade de realizar 
alguns treinamentos em sua empresa, para seus colaboradores com o 
intuito de capacitar e dar melhores condições comerciais para oferecer 

uma solução de engenharia adequada a seus clientes.

Seminário de Gestão Empresarial

Palestra Técnica para Engenheiros 

SEMINÁRIOS E
PALESTRAS



07757.300
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“Quando resolvi abrir minha empresa a falta de experiência na gestão foi um  ponto 
de questionar tudo, porque vivia endividado? Quando eu era um simples vendedor de 
lajes tinha um carro razoável, os ganhos eram bons, agora tinha que vender, 
comprar, produzir, entregar, receber e pagar conta. Cadê o lucro? Se você também 
se identifica com a minha história de vida, eu gostaria de compartilhar contigo o meu 
segredo do sucesso.” Natalino C. Ferreira
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