
“O Sistema de Cobertura Metálica Roll-on”



-Roll-on é o exclusivo sistema de cobertura metálica criado e 
desenvolvido pela Marko e utilizado desde 1979 para variados tipos 
de edificações e vãos. 

Histórico

Roll-on é patenteado em diversos países e continua sendo o mais 
recente desenvolvimento em sistema de cobertura metálica.



Histórico



Histórico
Desde 1997 os processos de comercialização, fabricação e pós-venda da Marko estão 
certificados pela norma internacional ISO-9000. 

Semestralmente, o órgão certificador norueguês DNV-Det Norske Veritas, realiza 
auditoria para verificar se os processos estão  em conformidade. 
A certificação é renovada a cada 3 anos. 

Renovação : ISO 9001:2000Primeira Certificação ISO 9002:1994 Renovação ISO 9001:2000 Renovação ISO 9001:2008



Um conceito único



O conceito Sistema de Cobertura, se traduz na 
integração da estrutura e do telhado, tratando a 
cobertura como um conjunto e não como partes 
distintas e isoladas como se convencionava.

Um conceito único



Conceito Único: um sistema integrado de estrutura e cobertura metálica. 

São treliças paralelamente dispostas, sobre as quais, são desenroladas 

bobinas contínuas de aço, sem emendas, furos ou sobreposições, criando 

canais com o comprimento total da cobertura. É um sistema estanque e 

de alta segurança permitindo caimentos de até 1%.



> Chapas Elasticamente Contidas

> Módulo Estrutural

Bobinas em aço revestido (galvanizado, 
galvalume e pré-pintado), que são 
desenroladas sobre os módulos 
estruturais, formando canais contínuos 
de condução da água.

Vigas e treliças de aço revestido 
(galvanizado, galvalume ou pós-pintado), 
dispostas lado a lado e unidas entre si por 
peças transversais formando um plano 
praticamente de nível.

Nomenclaturas
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f =25,0 cm 3,0cm

> Linha de água

- Mesmo com alta intensidade de chuva, a lâmina de  água  não  ultrapassa                                    
3,0 cm de altura.

- Absoluta estanqueidade tanto no sentido longitudinal, quanto no transversal.

Estanqueidade



Peças de composição
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Fabricação e transporte

- Fabricado em máquinas automatizadas de última geração. 

- O processo industrial exclusivo do Sistema Roll-on, 
permite a manutenção de estoques reguladores, garantindo 
pronta entrega e portanto redução do “lead time” 
necessário em processos tradicionais. 

- Quanto ao transporte é feito por caminhões, carretas ou 
containers, sempre com carga plena e sem improvisações. 







1- Estocagem do material 2- Montagem dos módulos 4- Alinhamento dos módulos3- Elevação

6- Desenrolar das bobinas 8 - Acessórios7 - Instalações5- Bobinas Preparadas

Montagem



Montagem | Estocagem do material



Montagem | Montagem dos Módulos



Montagem | Elevação



Montagem | Alinhamento dos módulos



Montagem | Desenrolar das bobinas



Montagem | Complementos e acessórios



Peças intercambiáveis - Diferentes modelos utilizam a mesma 
plataforma, a fim de atender diversas exigências de vãos e sobrecargas.

Padrões e modelos

>> Variação da altura

h



Padrões e modelos
>> Variação do afastamento dos módulos

h

100

12090 150

C 120



Padrões e modelos
>> Variação da espessura



Geometria do Sistema



- Para uma melhor proteção contra intempéries, ou apenas para efeito estético

- Diferentes tipos de revestimentos tanto na bobina quanto na estrutura.

Módulo Estrutural
-Galvanizado 
- Galvalume
- Pós-pintado

Bobina Roll-on
- Galvanizado  
- Galvalume
- Pré-pintado

Revestimentos



Aço               liga de ferro carbono (Fe + C)

Revestimentos



Galvanizado: Possui alta resistência 
mecânica  e tratamento de zinco        
(Zn - proteção galvânica), que confere 
elevada resistência a corrosão.

Pós-Pintado: tratamento com camadas de 
tinta após a conformação.

Galvalume: Liga Al-Zn, alumínio e zinco,  
que combinados promovem uma barreira 
protetora ainda maior. 

O uso do Galvalume é recomendado quando 
se requer:

- Resistência à corrosão atmosférica superior;
- Aparência;
- Resistência à oxidação em temperaturas    

elevadas. 

Pré-Pintado: pré-tratamento e aplicação 
de camadas de tinta antes da conformação.

Revestimentos



Cabeceira

Tapa Banzo
(vedações de espuma)

Pingadeira

Possui acessórios que conferem um acabamento compatível com o sistema em 
variadas situações.

Acabamentos



Os módulos estruturais do Sistema Roll-on, são projetados
para receber instalações de redes elétricas, hidráulicas,
incêndio, refrigeração, entre outras, sem improvisações, já
que possuem furações específicas para estas finalidades.

Instalações



O uso desta facilidade elimina estruturas de apoio 
complementares e proporciona maior agilidade na 
montagem.

Instalações





Um projeto bem executado deve considerar todos os detalhes de uma 
construção.

A cobertura é um elemento fundamental já que interage com diversos itens
complementares, tais como: ventilação, isolamento termo acústico,
iluminação natural, chaminés.

O Sistema Roll-on oferece total liberdade de projeto, já que o produto prevê
todas as necessidades de instalações e acessórios sem improvisações.

Complementos



O Sistema Roll-on admite a iluminação natural tanto em fibra de vidro quanto em
policarbonato. Estes materiais são usados em substituição às bobinas podendo ter
aspecto estético côncavo ou convexo.

Complementos | Iluminação Zenital





Aço galvanizado ou pré-pintado com ou sem iluminação natural.

Funciona por gravidade (sem motores), eliminando o ar quente e retirando
fumaça ou gás quando produzidas no processo industrial.

Complementos | Ventilação Natural





‘



Plataformas metálicas apoiadas diretamente sobre os módulos estruturais para
trânsito de pessoas e manutenção de aparelhos sobre a cobertura.

Complementos | Passarelas técnicas



- Desenvolvido para locais que exigem cuidados especiais. 

- Garante uma vedação perfeita na passagem de dutos de todos os tipos.

- Composto por bandejas enrijecidas e presilhas de fixação.

Complementos | Tylon



Isoband Double-Band

Complementos | Isolamento Termo-acústico





Complementos | Isolamento Termo-acústico



Inclinação da 

cobertura

Efeito das chuvas

Por não haver nenhuma seção da cobertura perpendicular à incidência da chuva e 
devido baixa declividade do sistema, o ruído da chuva é significativamente atenuado

Complementos | Isolamento Termo-acústico



Calha Externa

Detalhes construtivos



Calha Interna

Detalhes construtivos



Fechamento e rufos

Detalhes construtivos



Rufo de Capeamento

Rufo lateral

Flash Roll-on

Cabeceira

Parede de Concreto



Apoio Metálico
Apoio de Concreto 

(Ancoragem)

Detalhes construtivos

Apoios



Painéis de Concreto (Ancoragem)

Detalhes construtivos

Apoios



Uma solução padronizada, pré-calculada e pré-engenheirada.

Fabricado em série e possui estoques permanentes para pronta entrega.

Montagem rápida no solo, simultaneamente a elevação da cobertura.

Integra estrutura e cobertura em um único sistema.

Possuí exclusivas bobinas contínuas, sem emendas, furos ou 
sobreposições.

Foi desenvolvido para atender aos mais variados vãos e cargas.

É totalmente galvanizado.

Conclusão



Algumas obras realizadas



Condomínio Logístico 115.000 m²



Centro de Distribuição 86.000 m²



Centro de Distribuição 86.000 m²



Centro de Distribuição 20.000 m²



Centro de Distribuição 20.000 m²



Centro de Distribuição 19.690 m²



Centro de Distribuição 19.690 m²



Centro de Distribuição 20.000 m²



Condomínio Logístico 114.740 m²



Centro de Distribuição 38.246 m²



Centro de Distribuição 66.600 m²



Indústria 17.000 m²



Centro de Treinamento 1.800 m²



Hangar 1.450 m²



Condomínio Logístico 52.920 m²



Condomínio Logístico 52.920 m²



Centro de Distribuição 138.600 m²



Centro de Distribuição 98.828 m²



Shopping Center  22.000 m²



75

Shopping Center  60.000 m²



Centro de Distribuição 76.000 m²



Indústria 7.830 m²



Shopping Center  18.500 m²



Hipermercado 1.882 m² 



Indústria 16.000 m²



Hipermercado 6.600 m²



Loja Comercial 9.530 m²



Armazém 3.700 m²



Centro de Distribuição 38.450 m²



Centro de Distribuição 39.363 m²



Centro de Distribuição 13.174 m²



Centro de Distribuição 13.174 m²



Hipermercado 9.900 m²



Hipermercado 1.882 m² 



Centro de Distribuição 28.600 m²



Armazém 3.700 m²



Obrigado! 

rollon@marko.com.br

mailto:mumemura@marko.com.br

