Do it Yourself.

Kit de Galpões Metálicos
Padronizados e Modulares.

A EMPRESA
A Marko Sistemas Metálicos foi fundada em 1978 e é fabricante
exclusiva do Sistema de Cobertura Metálica Roll-on.
Roll-on é patenteado em diversos países e continua sendo o mais
recente desenvolvimento em sistema de cobertura metálica. É
utilizado para variados tipos de ediﬁcações e vãos, como por
exemplo, Centros de Distribuição, Indústrias, Shoppings Centers,
Hipermercados, etc.
Com mais de 10.000.000 m² vendidos no Brasil e no exterior,
Roll-on conta com uma Rede de Dealers (distribuidores autorizados) o que garante nossa presença nos mais diversos locais.

Fábrica Marko – Itaguaí – RJ

Centro de Distribuição feito com Roll-on

Reduza seus custos, mão de obra e tempo

Kit de Galpões Metálicos Padronizados e Modulares.
Rápidos e práticos de montar, com padrão de qualidade Roll-on By Marko.
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oficinas

Pré-industrializado, pré-desenhado e com pronta entrega.
É levar e montar, sem improvisações;

Estrutura galvanizada
Dispensa pintura e manutenção;

Cobertura galvanizada e pré-pintada na cor branca.
Melhor performance térmica;

Completamente aparafusado e composto por poucas peças.
Uma só ferramenta faz toda a estrutura;

Dispensa equipamentos pesados e mão de obra especializada.
Fácil de montar e com Manual de Montagem on-line.
Tire suas dúvidas a qualquer tempo;

Admite fechamentos metálicos, alvenaria e portões.
Estrutura pronta para ﬁxação de utilidades, como ar
condicionado, iluminação, etc.
Módulo permite a ampliação futura.
Estrutura realocável para outra área.
Acomodações e saídas para instalações elétricas, não
necessitando de eletrocalhas.
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FAÇA UM PRÉDIO

DE QUALQUER TAMANHO
Módulo Inicial + Módulos Padrões (adicionais)
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Com o Módulo Inicial você faz, conforme o modelo, cerca de 100m², e
agregando Módulos Padrões, você faz 200... 1000m² ou muito mais.
Compre os Módulos Padrões conforme sua necessidade, a qualquer
tempo, que sempre irão combinar com o seu Módulo Inicial.

Módulo Inicial

Módulos Padrões

Soco mínimo de 15 cm*
* em zonas de alto tráfego recomenda-se aprox. 1m

MODELOS
2 modelos. 2 alturas. Diversos vãos
Sempre uma configuração própria para o seu uso.
Balanços de até 3,60 m
Comprimentos de 12 ou 18 m

Vãos Livres de até 15,60 m
Intercolúnio de 6 m ou 5 m*

*Consulte velocidade de vento de sua região.

KIT 412 (H=4)

KIT 612 (H=6)

KIT 418 (H=4)
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KIT 618 (H=6)
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Para a utilização do KIT2GO é necessário seguir as seguintes premissas:
Taxa de trabalho do solo ≥ 2,0 kg/cm² (0,2 MPa);
Velocidade do vento ≤ 35 m/s (126 km/h), de acordo com a norma NBR 6123.

www.marko.com.br

® Roll-on, Marko, Kit2Go e Roll-on Technology são marcas registradas e produtos patenteados
pela Marko Sistemas Metálicos.

