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MATéRIA-PRIMA
Aço Galvanizado

A galvanização é um dos processos mais efetivos 
e econômicos empregados para proteger o 
aço contra a corrosão. A proteção do aço pelo 
revestimento de zinco se desenvolve por meio de 
dois mecanismos: proteção por barreira exercida 
pela camada de revestimento e proteção galvânica 
ou na exposição simultânea do aço-zinco.
Entre todos os métodos aplicados no combate à 
corrosão um dos mais difundidos é a galvanização, 
por ser um revestimento de mais fácil aplicação e, 
na grande maioria das vezes, mais prático. 

Galvalume

O Zincalume®, produzido desde 1972, foi 
desenvolvido após várias pesquisas, para melhorar 
métodos de desempenho do aço galvanizado 
tradicional. Pesquisadores descobriram que a 
combinação do alumínio com o zinco forma uma 
liga para revestimento, excelente contra a corrosão. 
é comprovado também que o Zincalume® tem vida 
útil até 4 vezes maior que o aço galvanizado sob as 
mesmas condições.
Composição do Revestimento: 55% de alumínio, 
43,5% de zinco e 1,5% de silício.
As vantagens são:
•	 Resistência à corrosão por barreira oferecida 

pelo alumínio;
•	 Proteção galvânica oferecida pelo alumínio;
•	 Resistência estrutural do aço à durabilidade 

do alumínio tornando-o mais competitivo;
•	 Resistência a oxidação em temperaturas 

elevadas;
•	 Melhor aspecto estético;
•	 Maior eficiência térmica.

O aço transformou o mundo.
Nós transformamos o aço.

Em quase duas décadas de existência, a Ananda Metais 
conquistou um lugar de destaque entre as indústrias 
brasileiras transformadoras de aço, e encara o desafio 
de estar entre as grandes empresas do desenvolvimento 
nacional sempre motivada pela excelência no atendimento 
e no relacionamento com seus clientes.

é uma empresa que trabalha com base em atividades 
sustentáveis.  Uma das indústrias brasileiras pioneiras no 
fornecimento de telhas metálicas, perfis drywall, steel frame 
e painéis isotérmicos para construção civil que resultam em 
projetos mais limpos e na preservação do meio ambiente.

A Ananda Metais segue investindo em pesquisa, tecnologia, 
infraestrutura, treinamento e na ampliação de seu portfólio 
de produtos mantendo o compromisso com todas as 
normas de qualidade nacionais e internacionais. 

Ananda Metais: liderança que se consolida no mercado de 
aços transformados.

PRODUTOS
Chapas e Bobinas

A Ananda Metais fornece chapas e bobinas em aço 
galvanizado e galvalume com excelente qualidade e sob 
medida, atendendo às principais aplicações do mercado 
transformador de aço.

Painéis Isotérmicos
Os painéis isotérmicos da Ananda Metais são a garantia 
certa de isolamento térmico e acústico para montagens de 
câmaras frias e salas limpas de qualquer tamanho. Além 
da flexibilidade no projeto e acabamento de primeira, há 
agilidade, economia e limpeza na execução da obra. E o 
melhor de tudo é contar com a qualidade da Ananda Metais.

Perfis para Divisórias
A Ananda Metais é líder na fabricação de perfis para 
drywall e produz os mais diversos tipos de perfis, como 
perfil steel frame, perfil para divisória naval 35 mm, 
painel wall, perfis especiais, perfil clicado para forro 
(TopClick) e o sistema para porta embutida. A Ananda 
Metais segue rigorosamente todas as normas da ABNT, 
e oferece a segurança da rastreabilidade em cada perfil, 
graças à gravação da marca, denominação, designação do 
revestimento de zinco e as dimensões de acordo com o 
Sistema Métrico Internacional.

Telhas Metálicas
A Ananda Metais possui ampla linha de produtos para 
cobertura. São telhas em aço galvanizado e galvalume nos 
modelos trapezoidal, ondulada, calandrada, multidobra, 
perfurada, termoacústica e pós-pintadas. Com o processo 
produtivo feito integralmente na Ananda Metais, as telhas 
são desenvolvidas de acordo com a necessidade do projeto.
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PERFIL DRYWALL
A Ananda Metais, uma das maiores indústrias brasileiras de aço para 
construção civil, é líder na fabricação de Perfis Drywall. 

Os perfis são produzidos com a mais alta tecnologia e o mais rigoroso 
controle de qualidade pela própria Ananda, desde o recebimento 
da bobina, corte, conformação, pintura, embalagem e expedição do 
produto, com excelente qualidade e preços muito competitivos.

Fabricados em aço galvanizado, com espessura de 0,50mm, em total 
conformidade com a Norma Brasileira – NBR 15.217 estabelecida pela 
ABNT, os perfis drywall da Ananda Metais saem da fábrica com as 
seguintes informações gravadas em sua superfície: identificação da 
marca, espessura do aço, tipo de perfil, comprimento da peça, data 
de fabricação, especificações da máquina e ferramental utilizado no 
processo; dados que permitem a rastreabilidade e qualidade do produto. 

Ideal para a construção e reforma de interiores, o sistema de paredes em 
drywall é desenvolvido com a tecnologia moderna e sustentável.

Disponibilidade de pintura eletrostática para qualquer perfil.

RODA TETO U 20x30

CANTONEIRA DE FORRO LISA 25x30CANTONEIRA DE FORRO 
AMASSADA 25x30

MONTANTE DE 48

MONTANTE DE 75

MONTANTE DE 70

MONTANTE DE 90

GUIA DE 48/70/75/90

CANTONEIRA DE PROTEÇÃO
PERFURADA 32x32

CANTONEIRA DE PROTEÇÃO
PERFURADA 23x23

RODAPé DE IMPERMEABILIZAÇÃO

GUIA COM ABA PARA 
MONTANTE 48/70/75/90

35 (±1)

46,5
 (±0,5)

7 (±2)

35 (±1)

30
 (±2)

23 
(±2)

23 
(±2)

Guia (48/70/75/90) ±1

30 (±1)

30 (±1)

25 
(±2)

30 (±2)

25 
(±2)

3 (±1)

30 (±2)

20 
(±1)

30
 (±2)

32
 (±2)

32
 (±2)

  88°
(+0 -2°)  88°

(+0 -2°)

Guia (48/70/75/90) (±0,5)

37 (±1)

35 (±1)35 (±1)

7 (±2)

7 (±2)

37 (±1)

73,5 
(±0,5)

7 (±2)

7 (±2)
37 (±1)

88,5 
(±0,5)

7 (±2)

7 (±2)

68,5
(±0,5)

7 (±2)

37 (±1)

Medidas em mm



PERFIL D
RYW

A
LL

MODELO 2

ACESSÓRIOS PARA DRYWALL

TIRANTE COM ELO

TIRANTE

MODELO 1

JUNÇÃO “H”

EMENDA F 530

PENDURAL 
F 530 – ANÃO

PENDURAL 
F 530

PENDURAL 
70x20

PENDURAL MONTANTE

MONTANTE ESTRUTURAL 
PARA FIXAÇÃO DE BATENTE

PERFIL PARA FORRO F530

MONTANTE DE 70 
chapa 0,95 mm

PERFIL PARA FORRO 
(canaleta) 70x20

TABICA 76x50 TABICA 40x48 LISA

CANTONEIRA DE FORRO 13x30 TABICA 40x48 PERFURADA

30 
(±2)

13 (±2)

50 (±2) 40 (±2)

21 (±1)

48 
(±1)

14 (±1)

21 (±1)

28 (±1)
58 (±2)

7 (±2)

46 
(±1)

18 
(±1)

7 (±2)

70 (±0,5)

35 (±1)
7 (±2)

7 (±2)
37 (±1)

68,5 
(±0,5)

10 (±0,5)

20
(±0,5)

40
(±0,5)

Mín. 2
Máx. 10

34 (±1,5)

76 
(±2)

14 (±1)

18 (±2)28 (±1)
21 (±1)

48
(±1)

40 (±2)

14 (±1)

21 (±1)

21 (±1)

28
 (±

1)

ALÇAPÃO
O Alçapão Ananda é um dispositivo desenvolvido para possibilitar acesso fácil e 
rápido ao forro de drywall. Além de garantir agilidade na instalação, possui travas 
de segurança contra queda e pode ser aberto com um simples clique (modelo 1). 
O Alçapão Ananda é feito em alumínio ou aço com pintura eletrostática branca e 
está disponível nas seguintes medidas:

•	 200 x 200 mm
•	 300 x 300 mm
•	 400 x 400 mm
•	 500 x 500 mm
•	 600 x 600 mm

Outras medidas sob consulta.
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PERFIS ESPECIAIS
A Ananda Metais desenvolve perfis especiais de acordo com a necessidade 
específica de cada cliente. Consulte-nos.

Disponibilidade de pintura eletrostática para qualquer perfil.

CHAPA DE REFORÇO
A Chapa de Reforço Ananda é utilizada quando se faz necessária a fixação 
de objetos mais pesados na parede de drywall. A Chapa é fixada entre dois 
montantes sob a placa de gesso e aumenta a resistência do sistema. 

Exemplo de objetos: televisores, armários e prateleiras.

TABICAS ESPECIAISMONTANTES ESPECIAIS

PERFIS ESPECIAIS PARA FORRO GUIAS ESPECIAIS

TIPOS DE KIT
Os Kits Hidráulicos são adaptados as mais variadas obras, ajustando-se ao 
projeto da construtora.

Modelos Fabricados
•	 Lavatório
•	 Chuveiro
•	 Lavabo
•	 Cozinha – cuba simples, cuba dupla, 

lado esquerdo e direito

•	 Área de serviço – tanque esquerdo e direito com saída 
para máquina de lavar e suporte para fixação do tanque

•	 Aquecedor
•	 Pia de churrasqueira

PRINCIPAL VANTAGEM
Substitui a cinta de aço colocada para apoio de tubos externos em prédios e 
estacionamentos no subsolo.

KITS HIDRÁULICOS
Os Kits Hidráulicos Ananda são perfeitos para quem busca qualidade, 
padronização e agilidade na montagem dos sistemas hidráulicos. 
Permitem, em função da facilidade de instalação, maior economia em 
mão de obra.

CARTOLAS HIDRÁULICAS
Soluções simples para redução de mão de obra na sustentação de 
tubulações hidráulicas. 

Medidas em mm

Ap
lic

aç
ão

 do produto
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RIPA METÁLICA CARTOLA PARA PLACA CIMENTÍCIA

8

33,4

12

11,6

10,7 10,7
81º

Espessura do aço 0,95mmEspessura do aço 0,65mm

GUIA DE 140 ESTRUTURAL GUIA DE 200 ESTRUTURAL

MONTANTE DE 140 ESTRUTURALMONTANTE DE 90 ESTRUTURAL

GUIA DE 90 ESTRUTURALMONTANTE DE 200 ESTRUTURAL

PERFIL STEEL FRAME
O Perfil Steel Frame é um perfil de aço galvanizado, utilizado como estrutura em obras 
de pequeno e grande porte, substituindo a alvenaria comum. 

Os perfis Ananda são produzidos em aço galvanizado com espessura de 0,95mm 
(1,25mm e 1,55mm sob consulta) de acordo com o Sistema Métrico Internacional 
e conforme exigência da norma ABNT 15.253, com as seguintes informações 
gravadas em sua superfície: identificação da marca, espessura do aço, tipo de perfil, 
comprimento da peça, data de fabricação, especificações da máquina e ferramental 
utilizado no processo – dados que permitem a rastreabilidade e qualidade do produto. 
Com fabricação verticalizada, a Ananda Metais assegura a confiabilidade, preços 
competitivos, prazo de entrega e qualidade do produto.

O sistema de construção a seco possibilita a execução de uma obra sustentável com 
excelente qualidade, construída com agilidade, segurança e excelência no conforto 
térmico e acústico.

12,5 
(±2,5)

39
(±2)

90 (±2)

12,5
(±2,5)

39
(±2)

40
(±2)

40
(±2)

90 (±2)
200 (±2)

12,5
(±2,5)

40
(±2)

140 (±2)

12,5
(±2,5)

12,5
(±2,5)

40
(±2)

39
(±2)

12,5 
(±2,5)

40
(±2)

40
(±2)

140 (±2)
200 (±2)

Residência em Steel Frame

Medidas em mm
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SISTEMA PARA 
PORTA EMBUTIDA
O kit Porta Embutida Ananda é um produto resistente e funcional que otimiza 
os espaços e deixa qualquer projeto mais bonito, flexível e com excelente 
acabamento.
Moderna, a Porta Embutida Ananda proporciona mais leveza e sensação 
de amplitude ao ambiente, pois ao ser aberta fica integralmente embutida 
na parede; solução que permite o aproveitamento total das áreas e maior 
liberdade na decoração.

Vantagens do Sistema para Portas Ananda

•	 Facilidade na montagem;
•	 Qualidade no acabamento final;
•	 Preço competitivo;
•	 Manual de montagem com peças identificadas;
•	 Fácil manutenção, que possibilita a retirada da porta sem 

necessidade de desmontar toda parede onde o sistema 
foi colocado.

O produto foi desenvolvido especialmente para ser utilizado em paredes 
construídas com perfil drywall, montante de 70mm. Envolve todo o kit 
para montagem do sistema, exceto a folha de madeira e a guarnição. 
O sistema para porta embutida é comercializado em três formatos padrão, 
projetados para trabalhar com folhas de madeira com espessura de 35mm 
(conforme Norma ABNT). E o melhor de tudo: tem a garantia de qualidade 
Ananda Metais, uma das maiores indústrias brasileiras de produtos em aço 
para construção civil.

Modelos de Batente Vão de Circulação Vão livre para Montagem

900 mm x 2.100 mm 900 mm 1.800 mm

800 mm x 2.100 mm 800 mm 1.700 mm

700 mm x 2.100 mm 700 mm 1.600 mm
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N01 N02 N03 N04 N05 N06

Opções nas Cores

N07 N08
•	 As cores impressas neste catálogo têm 

caráter ilustrativo;
•	 A Ananda Metais desenvolve cores a 

partir de amostras sob consulta.

MONTANTE ESTREITO

TAPA CANAL ESTREITO

MONTANTE MéDIO

TAPA CANAL
MéDIO

TESTEIRA

MONTANTE LARGO

TAPA CANAL
LARGO

GUIA BAIXA

GUIA ALTA

RODAPé

PERFIL DIVISÓRIA NAVAL 35 MM
Produzidos em aço galvanizado, os perfis para Divisória Naval 35 mm Ananda têm 
o processo produtivo verticalizado, com tecnologia de ponta e excelentes controles 
de qualidade e rastreabilidade, garantindo muito mais economia e agilidade.

Indicadas para o planejamento de salas e escritórios, as divisórias são integradas a 
painéis e podem ser adaptadas conforme a necessidade de cada ambiente.

TRAVESSA LEITO

BAGUETE BATENTE
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PERFIL CLICADO

O Topclick Ananda é o perfil para forros removíveis, fabricado em aço galvanizado 
pré-pintado. Graças ao sistema de encaixe clicado, o Topclick Ananda é muito 
fácil de instalar e faz com que o alinhamento e o acabamento das placas fiquem 
perfeitos, com máxima segurança e precisão.

é um produto que oferece ótimo custo-benefício e pode ser encontrado nas 
seguintes versões:

Topclick T15 para 5,62 kg/m²,

Topclick 1900 para 6,39 kg/m²

Topclick 1800, que suporta 11,57 kg/m²

LINHA T15
Suporta 5,62 kg por metro quadrado

Linha Comprimento Altura Largura Peças/caixa Peso/caixa
T15 3750 mm 32 mm 14,5 mm 35 27 kg

PRINCIPAL
18,3

78,125 23x156,25

3750

78,125

32

14,5

6

PrincipalTravessa

Cantoneira

Linha Comprimento Altura Largura Peças/caixa Peso/caixa
1900 3750 mm 32 mm 24 mm 25 23 kg

Linha Comprimento Altura Largura Peças/caixa Peso/caixa
1900 1.250 mm 24 mm 24 mm 50 12,8 kg
1900 0,625 mm 24 mm 24 mm 75 10 kg

TRAVESSA

Linha Comprimento Altura Largura Peças/caixa Peso/caixa
143 3.000 mm 19 mm 22 mm 42 17,3 kg

CANTONEIRA

32

6

9,
5

24 18,3
78,125 23x156,25

3750
78,125

5±0.3

24
10.4

625
1250

3000

19

22

PrincipalTravessa

Cantoneira

LINHA 1900
Suporta 6,39 kg por metro quadrado

PRINCIPAL

Linha Comprimento Altura Largura Peças/caixa Peso/caixa
T15 1250 mm 32 mm 14,5 mm 70 19,5 kg
T15 0,625 mm 32 mm 14,5 mm 105 14,85 kg

TRAVESSA
6

14.5

32

625

1266.7

625

Linha Comprimento Altura Largura Peças/caixa Peso/caixa
143 3000 mm 19 mm 22 mm 42 17,3 kg

CANTONEIRA

3000

19

22
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Os pendurais devem ser fixados 
a uma distância de até 1.200 mm 
entre eles no perfil principal. 

LINHA
1800

LINHA
1900

LINHA
T15

REBITE

ESPECIAL

ACESSÓRIOS PENDURAIS
Para linha de perfis

78,125 156,25

38

3750
23x156.25

24

28
,6

24
625

1250

3000

23
,8

23,8

Linha Comprimento Altura Largura Peças/caixa Peso/caixa
1800 1.250 mm 28,6 mm 24 mm 50 14 kg
1800 0,625 mm 28,6 mm 24 mm 75 10,5 kg

Linha Comprimento Altura Largura Peças/caixa Peso/caixa
142 3.000 mm 23,8 mm 23,8 mm 40 20 kg

Linha Comprimento Altura Largura Peças/caixa Peso/caixa
1800 3.750 mm 38 mm 24 mm 25 25,2 kg

PrincipalTravessa

Cantoneira

LINHA 1800
Suporta 11,57 kg por metro quadrado

PRINCIPAL

TRAVESSA

CANTONEIRA

PERFIL E ACESSÓRIOS
FORRO PVC
A Ananda Metais produz todos os acessórios necessários para montagem 
estrutural de forro de PVC. 
Com a qualidade e tecnologia incomparáveis, garantem limpeza, 
praticidade e excelente acabamento na execução do forro.
Os perfis de aço galvanizado com nervuras oferecem o enrijecimento e os 
pendurais agilizam a obra, resultando num perfeito alinhamento do forro. 

PERFIL PAINEL WALL
O Perfil Painel Wall 40 mm da Ananda Metais é produzido em aço 
galvanizado e fornecido com ou sem pintura eletrostática.

3(±1)

12(±2)
16(±2)

43(±2)

44(±2)

38(±2)

10(±2)

14(±2)

41(±2)

Espessura da chapa 0,65 mm

24

44(±2)

46(±2)

26
(±

2)
25

(±
1)

PENDURAL

PERFIL 20x15

TIRANTE COM ELO

TIRANTE

10 Peças por Fardo

Espessura da chapa 0,43 mm
10 Peças por Fardo

Espessura da chapa 0,43 mm
10 Peças por Fardo

Espessura da chapa 0,65 mm
10 Peças por Fardo
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PIRACICABA
Rua Antonio Graneiro Lopes Filho, 205 | Uninorte

13413-096 |  19 2106.9050

CURITIBA
Rua João Ferreira Sobrinho, 274 | Bairro CIC

81460-085 | 41 3595.0200

SÃO PAULO
Rua das Fiandeiras, 929 | Sala 61 | Vila Olímpia

04545-006 | 11 3848.9381

TRÊS LAGOAS
Av. Ranulpho Marques Leal, 2464 | Jardim Alvorada
79600-010 | 67 2105.5450

CUIABÁ
Av. Roma, Qd 17 - Lote 1 | Rodoviária Parque
78048-140 | 65 3052.8808


