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A GRANDE REVOLUÇÃO 
EM REFORMAS 
ELÉTRICAS!  

                           

A SOLUÇÃO PERFEITA 
PARA INSTALAÇÕES SEM 
QUEBRAR A PAREDE OU 
SUJEIRAS.                      

 

 

 

  

 

 

1.0 som, alarmes ou telefonia duas 
pista. Largura
0,5mm

1,5 Iluminação
pistas. Largura: 60mm espessura
0,5mm

2,5 Tomadas simples
duas pistas. Largura: 60 mm 
espessura: 0,5mm

1,5 Paralelo
Largura:

2,5 Tomadas com fi
A três pistas
espessura: 0,5mm

1.0 Áudio e Home theater quatro
pistas. Largura 60mm espessura
0,5mm

1,0 Venti
A cinco 
espessura: 0,5mm
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TIPOS DE ELETROFITA 

1.0 som, alarmes ou telefonia duas 
pista. Largura: 60mm espessura: 
0,5mm 

1,5 Iluminação- 750 v/ 15 A duas 
pistas. Largura: 60mm espessura: 
0,5mm 

2,5 Tomadas simples- 750v/ 20 A 
duas pistas. Largura: 60 mm 
espessura: 0,5mm 

1,5 Paralelo- 750v/ 15 A três pistas.  
Largura: 60mm espessura: 0,5mm 

2,5 Tomadas com fio terra-750/ 20 
A três pistas. Largura: 60mm 
espessura: 0,5mm 

1.0 Áudio e Home theater quatro 
pistas. Largura 60mm espessura: 
0,5mm 

1,0 Ventiladores de teto- 750v/ 10 
A cinco pistas. Largura: 60mm 
espessura: 0,5mm 

 

 

Com a ELETROFITA, a distribuição 

dos pontos de tomadas e lustres 

pode ficar para o final da obra. A 

definição dos pontos em cada 

ambiente pode atender às 

necessidades de cada cliente. Os 

ajustes das instalações pós

deixam de ser um transtorno.
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Com a ELETROFITA, a distribuição 

dos pontos de tomadas e lustres 

pode ficar para o final da obra. A 

definição dos pontos em cada 

ambiente pode atender às 

necessidades de cada cliente. Os 

ajustes das instalações pós-venda 

deixam de ser um transtorno. 
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ELETROFITAS são de alta tecnologia. 

Em forma de fitas auto-adesivas, 

podem ser aplicadas em paredes, 

divisórias, drywall, lajes, tetos e 

pisos de maneira rápida e prática 

sem deixar relevos nas superficies. 

APLICAÇÃO DA 
ELETROFITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de aplicada, as ELETROFITAS 

são ocultadas sob o acabamento de 

capa de vidro, coberta com massa 

acrílica, garante proteção mecânica 

contra impactos.  Pintura textura, ou 

papel de parede, tornam totalmente 

invisível a instalação.  

Em locais onde não se deseja 

quebrar a parede para fazer 

instalações, o uso de ELETROFITAS é 

ideal. 

CONECTORES 

  

MANTA DE FIBRA DE 
VIDRO 

 

 

QUESTÕES AMBIENTAIS 

As Eletrofitas são condutores 

elétricos de alta tecnologia, com 

resistente revestimento isolante de 

policarbonato sobre ambas as faces. 

Por isso, tem sido muito usada na 

construção civil com intuito de evitar 

a sujeira e a quebra, desnecessária, 

das paredes. O produto é  

ecologicamente correto por ser 

fabricado através de processo não 

poluente, com materiais recicláveis 

e de alta qualidade. Sendo assim, a 

instalação não produz entulho, ruído 

ou vapores nocivos à saúde. 

 

 

 


