
 IN TIME

Mais qualidade 
e velocidade para a sua obra.



A expressão inglesa joist refere-se a vigas 

sucessivas aplicadas paralelamente para suporte 

de cobertura, de um piso ou semelhantes.

joist

O Joist in Time é um complemento estrutural, composto por pares de vigas 

denominadas Twin (gêmeo), que podem vencer vãos livres ou substituir as terças de 

uma obra. 

 

Por suas características, os joists são amplamente utilizados na indústria da 

construção civil e podem ser encontrados em edificações com as mais diversas 

finalidades, tais como: Edifícios Industriais, Edifícios Comerciais, Shopping Centers, 

Escolas e Depósitos.

S Y S T E M



O joist da Marko chama-se Joist in Time 

porque tem pronta entrega, o que é 

fundamental para garantir prazos e dar a 

segurança necessária a quem está 

investindo ou a quem está executando 

uma obra. 

Pronta Entrega

O Joist in Time da Marko é Twin, gêmeo, o que se traduz em vantagens múltiplas, a 

começar pela segurança na montagem.

As vigas Twin são totalmente aparafusadas, travadas e armadas, tornando-se uma 

estrutura autoportante para o vão desejado.

Isso permite que toda a montagem seja feita no solo e as vigas Twin elevadas 

completamente prontas, eliminando o trabalho no plano da cobertura e alcançando 

alto índice de produtividade no canteiro, reduzindo mão-de-obra e equipamento.
 
A montagem feita no chão aumenta o rendimento, pode ser melhor controlada e é 

mais garantida, além de reduzir o risco de acidentes. É, portanto, uma soma de 

benefícios que se torna mais perceptível a cada obra executada. 

Rapidez e Segurança

O Joist in Time é fabricado em série, 
permitindo a manutenção de estoques 
reguladores para pronta entrega.

Mais trabalho no chão, menos trabalho 
no alto e muito menos risco. 
Menor risco quer dizer menor custo.

O conceito de linha de produção é estendido 
para a montagem, que é realizada sem 
improvisações, com rapidez e segurança. 

CKD - Completely Knocked Down

O material é enviado pelo método CKD, 

ou seja, completamente desmontado, 

facilitando o transporte para qualquer 

distância. A montagem é realizada toda 

na obra, com parafusos de um só 

diâmetro, sendo necessário apenas uma 

única chave para sua execução. 



As vigas Twin podem distanciar-se por diferentes espaçamentos, já que dispensam peças de 

ligação entre elas. Foram projetadas pra vencer grandes vãos livres bi-apoiados ou 

contínuos, sendo utilizadas tanto no sentido do caimento quanto no sentido transversal ao 

caimento. Podem ser apoiadas tanto em vigas metálicas quanto em vigas de concreto, 

convencional ou pré-moldado e admitem qualquer tipo de telha metálica, sejam elas 

trapezoidais, onduladas, zipadas ou termo-acústicas com poliuretano (PUR), EPS ou manta 

de lã de vidro/rocha. Isso permite total liberdade na escolha de apoios e telhas, facilitando a 

execução de diferentes projetos.

Flexibilidade

Suas peças intercambiáveis, fáceis de transportar, estocar e montar, já possuem as furações 

necessárias para a instalação de luminárias, dutos, cabos elétricos, sem improvisações.

Solução para Instalações

Modelos

O Joist in Time é composto pelo conjunto de duas treliças metálicas de banzos paralelos, 

com afastamento de 2,0m e ligadas entre si, formando um elemento estável e 

autoportante, o Twin. 
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Modelo h

91 cm

123 cm

Peso

33 Kg/m

34 Kg/m

Inércia*

417.030 cm

430.600 cm

90

120

 

2,0 m

h

Existem dois modelos de vigas, 

Twin90 e Twin120.

* considerando apenas 1 viga

Espaçamento Variável

2,0 m



O programa de cálculo Joist in Time fornece com precisão o modelo da viga Twin a ser 

adotado, o espaçamento entre as vigas, as reações nos apoios e a quantidade de material a 

ser produzido, sempre de acordo com os dados de entrada informados. Desta forma, o 

calculista pode otimizar seu tempo, dedicando-se ao cálculo das peças principais da 

estrutura.

Cálculos

Os modelos das vigas Twin são padronizados e próprios para vencer um vão livre específico, 

considerando uma carga. Caso a carga para um determinado vão seja maior ou menor que a 

prevista, deve-se variar o distanciamento entre as vigas Twin, compatibilizando sua 

capacidade com a demanda requerida. Desta forma, com o mesmo modelo é possível atender 

diferentes vãos ou sobrecargas.

O Joist in Time é totalmente galvanizado e calculado seguindo as determinações do AISI 

(American Iron and Steel Institute – Specification for the Design of Cold-Formed Steel 

Structural Members) e da NBR 14762/2001 (Norma Brasileira – Dimensionamento de 

estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio – Procedimento).
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:: Mais trabalho no chão, menos trabalho no alto. 

Maior rapidez e segurança.

:: Peças padronizadas, pronta entrega.

Melhor prazo.

:: Totalmente galvanizado, maior resistência à corrosão. 

Maior vida útil. 

:: Pré-calculado, agilidade para o calculista.

Maior praticidade.

:: Variedade de escolha, liberdade para projetar.

Maior versatilidade.

:: Totalmente aparafusado, menos solda. 

Melhor aparência.

:: Admite instalações, elimina improvisações

Maior qualidade.

:: Treliça de alto rendimento, menos desperdício.

Melhor custo-benefício.

Características do Joist in Time:Características do Joist in Time:
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