


TEGOLA Trade

TC SHINGLE DO BRASIL

TEGOLA Índia

Fábricas
TEGOLA CANADESE S.p.A. (Itália) 

TEGOLA Produtos
para Coberturas (Rússia)

Outras fábricas do Grupo IWIS

Distribuidores pelo mundo

Matriz
IWIS Holding

Filiais

TEGOLA Venda de Coberturas

TEGOLA Romênia

TEGOLA Lespatex

TEGOLA Bohemia

TEGOLA Polônia

TEGOLA Hungria

TEGOLA Ucrânia

TEGOLA Moldávia

UNIDADES PELO MUNDO 

O Grupo IWIS é uma das maiores organizações 
da Europa, que inclui tradicionais empresas 
de vários setores da construção civil – 
como telhas e complementos para telhado, 
infraestrutura, isolamento térmico e 
geossintéticos. Sua sede está localizada em 
Vittorio Veneto, na Itália, e suas 16 plantas 

produtivas encontram-se em diversos países 
da Europa. Com filiais, distribuidores e 
revendas espalhados pelo mundo, o Grupo 
IWIS é reconhecido pelo investimento em 
Pesquisa & Desenvolvimento, Gestão de 
Controle e Gestão de Vendas.
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CERTIFICAÇÕES 

Fundada em 1977, a Tegola Canadese S.p.A. 
– TC Shingle, no Brasil – é subsidiária do 
Grupo IWIS e é uma das maiores fabricantes 
de telhas shingle do mundo – além de ser 
líder de vendas na Europa e de contar com 
diversos acessórios e sistemas para telhados 

Conheça as principais certificações da Tegola Canadese S.p.A., que 
garantem a EXCELÊNCIA DE SEUS PRODUTOS E PROCESSOS.

A Tegola Canadese S.p.A. possui um Sistema 
de Gestão da Qualidade de acordo com a 

norma ISO 9001.

Comprometida a aprimorar constantemente 
seu Sistema de Gestão Ambiental, a Tegola 

Canadese S.p.A. está de acordo com as 
práticas sustentáveis.

Norma que certifica as práticas em Gestão de 
Saúde e Segurança Ocupacional da Tegola 

Canadese S.p.A..

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

shingle. No Brasil, a empresa tem sua sede 
em São Paulo e conta com representantes 
e revendas por todo o país, que oferecem 
atendimento exclusivo a fornecedores, 
arquitetos, engenheiros e clientes.
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Tegola Canadese S.p.A. - Itália
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ALGUMAS DAS

VANTAGENS
DAS TELHAS DA TC SHINGLE
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MASTER
COPPO

DETALHE DA TELHA

DADOS TÉCNICOS

Este modelo é inspirado no estilo Coppo, da região de Veneto, na Itália, que recria o efeito 
estético das telhas de cerâmica com todas as vantagens do sistema shingle de cobertura. Seu 
sistema de instalação inovador e patenteado é resultado da longa experiência da TC Shingle em 
telhados em todo o mundo.

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos

Peso (kg/m²) 11,7

Superfície por pacote (m²) 2

Dimensões (cm) 100 x 33,7
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MASTER LINE

CORES

DADOS TÉCNICOS

Recrie, com beleza excepcional, coberturas de madeira, ardósia e pedras, a partir da tecnologia 
das telhas shingle de dupla camada. Tenha um telhado com impressionante efeito de relevo, 
realçado por 8 diferentes cores, que permitem uma integração perfeita com o ambiente.

Legno Scandola Verde Pietra Pietra Antica Grigio Pietra BluCotto Antico Ardesia Scura Ardesia Chiara

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 11,7

Superfície por pacote (m²) 2

Dimensões (cm) 100 x 33,7
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CORES

DADOS TÉCNICOS

Rosso Sfumato Verde Sfumato Blu SfumatoMarrone Sfumato Nero Sfumato Grigio Sfumato

GOTHIK
Telhas de formato irregular, que se sobrepõem para permitir que você adicione cor e movimento 
ao seu projeto. Além disso, sua configuração única aumenta a proteção e a impermeabilização 
da cobertura.

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 9

Superfície por pacote (m²) 3,45

Dimensões (cm) 100 x 33,7
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CORES

DADOS TÉCNICOS

Um padrão elegante de hexágonos que se conectam, formando um efeito atrativo com 
tonalidades tridimensionais. Suas camadas adesivas melhoram a aderência, aumentando a 
impermeabilização do telhado.

Rosso Sfumato Verde Sfumato Blu SfumatoMarrone Sfumato Nero Grigio Sfumato

MOSAIK

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 9

Superfície por pacote (m²) 3,45

Dimensões (cm) 100 x 33,7
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CORES

DADOS TÉCNICOS

Rosso Europa

LIBERTY
Oferecemos telhas shingle inspiradas na liberdade, trazendo variedade ao estilo da cobertura. Tenha, 
no seu projeto, um excelente efeito estético, com criatividade na forma e nas cores.

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 10,7

Superfície por pacote (m²) 3,05

Dimensões (cm) 100 x 34
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Blu Sfumato Nero SfumatoVerde

CORES DADOS TÉCNICOS

Estilo, resistência e excelente adaptação cromática no telhado. Esses são os principais 
diferenciais da telha Rectangular, que ainda dispõe de uma variedade de cores incríveis. 

Parte da linha Top Shingle, essa telha é mais econômica e torna-se perfeita no contexto 
ambiental que a circunda.

Rosso Unito Rosso Europa

Grigio Chiaro

Rosso Sfumato Rosso Spagna

Marrone Sfumato

RECTANGULAR

CE CE

Certificação ETA 10/0252

Fibra de vidro (g/m²) 100

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 9,40

Superfície por pacote (m²) 3,50

Dimensões (cm) 100 x 34
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TOP SHINGLE

Grigio Scuro

Cotto

ArdesiaNero
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CORES

DADOS TÉCNICOS

TRADITIONAL
Flexível e adaptável a qualquer forma arquitetônica, a telha Traditional traz um acabamento 
perfeito para a cobertura – e conta com a leveza da linha Top Shingle.

Seu desenho é inspirado em escamas, o que cria uma agradável e suave impressão de 
movimento, e é realçado pela ampla variedade de cores.

CE CE

Certificação ETA 10/0252

Fibra de vidro (g/m²) 100

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 9,40

Superfície por pacote (m²) 3,50

Dimensões (cm) 100 x 34
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Rosso Unito

TOP SHINGLE

Nero Verde Blu SfumatoRosso Sfumato Marrone Sfumato
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APLICAÇÕES

As telhas da TC Shingle representam uma solução eficaz para a composição de fachadas, 
independente do tamanho, que se tornam referência em requinte, imponência e status.

Graças à sua beleza estética, as telhas shingle proporcionam vida ao ambiente interno em 
qualquer tipo de reforma e estabelecimento. Elas podem ser usadas em halls de entrada, 
paredes de bares, lojas e onde mais a criatividade permitir.

FACHADAS E COROAMENTO DE EDIFÍCIOS

DECORAÇÃO INTERNA
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PRODUTOSCom um amplo portfólio, a TC Shingle oferece produtos sofisticados e eficazes para todas as 
etapas da obra, fornecendo não só as telhas, mas também acessórios complementares, de 
impermeabilização e isolamento.

Modelos de cobre que trazem sofisticação e requinte a qualquer telhado.

• Compact • Elite • Traditional • Antique Compact • Antique Elite • Antique Traditional • Compact

METAL LINE

As únicas telhas fotovoltaicas do mercado 
que se integram ao seu projeto arquitetônico.

TEGOSOLAR

Conte com tecnologias exclusivas em 
materiais para construção, que impedem 
a entrada de água e problemas com 
vazamentos.

IMPERMEABILIZAÇÃO 
E VEDAÇÃO

PRESTIGE PRESTIGE ANTIQUE PRESTIGE ULTIMETAL
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ACESSÓRIOS

PRODUTOS PARA TELHADO

Com um amplo portfólio de soluções, a TC Shingle está presente em todas as etapas do projeto 
de cobertura.

Oferecemos acessórios que complementam a cobertura e trazem mais luminosidade, 
proteção e ventilação para o seu projeto. Conheça nossas soluções:

Janela 
Zenith

Chapa OSB

Adesivo 
Safety Mastic 
e Bitustick

Startbar P
Subcobertura para shingle

Isolante Térmico Multi Camadas

Difbar
Membrana transpirável

Rufos
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Água Furtada
Solid Floor

Thermo Reflex

Aeradores e 
ventilação de 
Cumeeira

Pregos

Claraboias

Escada de Sótão
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MEIO AMBIENTE
O respeito pelo meio ambiente sempre foi um valor fundamental para a TC Shingle. Desde sua 
fundação, a empresa garante que o processo de fabricação não polui o ar, a água ou o solo, 
além de colaborar ativamente para a preservação ambiental.
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Várias características em nossos produtos são 
desenvolvidas com o Meio Ambiente em vista.

Aproximadamente 50% da energia utilizada no 
processo de produção é feita a partir de recursos 
renováveis, em 2 fábricas fotovoltaicas.

A TC Shingle investe fortemente em inovações 
benéficas à natureza, como telhas fotocatalíticas 
para redução da poluição e a nova geração 
de produtos isolantes, que garantem melhor 
performance.

Todos os resíduos do processo de produção 
são reutilizados pela TC Shingle, reduzindo o 
desperdício.

INOVAÇÕES A SERVIÇO DO MEIO 
AMBIENTE

PLANTAS DE PRODUÇÃO 
FOTOVOLTAICAS

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS
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contato@tcshingle.com.br
www.tcshingle.com.br

+ 55 11 5031-8221

Rede de vendas:

/TCShingle @tcshingle

TC Shingle TC Shingle


