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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Os fundadores tornaram a empresa bem-
sucedida com sua ampla experiência e
mais de 400 projetos em concreto pré-mol-
dado – edifícios industriais, universidades,
centros de logística e shopping centers de
mais de 1,8 milhões de quadrados metros
de elementos de concreto pré-moldado –
no mercado brasileiro. Desde 2014 que a
empresa Prefab expande continuamente
sua posição líder na indústria de pré-mol-
dados mediante a produção de lajes
alveolares protendidas até 400 mm para
as aplicações mais exigentes do mercado
brasileiro, que exigem esse tipo de elemen-
tos de concreto pré-moldado.
A Nordimpianti e a Prefab encontraram-se
em 2010, no Concrete Show em São
Paulo. A Prefab buscava uma possibilidade
para modernizar sua antiga tecnologia de
extrusão. A Nordimpianti forneceu uma
nova máquina extrusora de concretagem
da série Evo E120, com seção transversal

do elemento otimizada quanto ao desem-
penho e peso técnicos, especialmente pro-
jetada para o mercado brasileiro com sua
largura padrão de 1.250 mm.

Perante os enormes projetos de construção
no Brasil, havia uma grande necessidade
de sistemas inovadores de construção, que
possibilitavam vãos maiores, menos supor-
tes e uma melhor capacidade de carga
dos elementos de concreto pré-moldado.
Foram já planejados vários projetos de
construção para shopping centers, aero-
portos e centros de logística para lajes
alveolares protendidas com uma altura de
400 mm. Embora no Brasil as lajes alveo-
lares protendidas sejam usadas em larga
medida, até então faltavam fornecedores
que pudessem fornecer as lajes alveolares
protendidas com esta altura, com as res-
pectivas características técnicas, com esta
qualidade e esta durabilidade.

Para a produção das lajes alveolares pro-
tendidas, a Prefab decidiu-se novamente
pela empresa italiana Nordimpianti e seu
modelo E125 Evo, que se baseia na tecno-
logia de extrusão. A Nordimpianti é uma
das poucas empresas que desenvolveu
máquinas para o mercado brasileiro e
adaptou sua maquinaria à largura padrão
de 1.250 mm usual no local. A seção trans-
versal das lajes alveolares protendidas foi
também foi otimizada de acordo com as
características de desempenho tecnicamen-
te exigentes para obter o espaço oco mais
elevado.

A Prefab já se pode convencer no passado
da qualidade e facilidade de manutenção
das máquinas da Nordimpianti, quando a
empresa comprou, em 2011, uma linha
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A Prefab do Brasil decidiu-se novamente pela 
tecnologia italiana de extrusão, para aumentar 
a produção de lajes de concreto protendido

A Prefab é uma empresa dinâmica, com sede a 100 km da capital paulista. Sua produção de elementos pré-moldados começou em 1985 e
consiste, basicamente, de painéis leves Omega para coberturas de telhado e lajes alveolares altas de 150, 200 e 265 mm. As lajes alveola-
res protendidas de 150 e 200 mm são, em sua maioria, configuradas principalmente como painéis de parede e largamente difundidas pela
simplicidade de utilização e pelo custo de produção mais baixo comparativamente com outros sistemas de pré-fabricação.

Galpão de armazenamento da Prefab A Nordimpianti forneceu uma nova 
máquina extrusora de concretagem da 
série Evo E120, especialmente projetada
para o mercado brasileiro com sua 
largura padrão de 1.250 mm
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TECNOLOGIA 
DE EXTRUSÃO

TECNOLOGIA
MOLDADORA

Wet Casting série wf, a melhor escolha para a produção
de elementos com características técnicas específicas

Possibilidade de produzir elementos 
com caracteristicas especiais.

Produtos Especiais
Uma vasta gama de elementos

que podem ser produzidos apenas 
mudando o molde.

Flexibilidade
Alta compactação do concreto, 
acabamento superficial perfeito.

A qualidade do produto acabado

Wet Casting
TECNOLOGIA AVANÇADA

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com
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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A Prefab realizou 400 projetos em concreto pré-moldado com mais de 1,8 milhões de m² de
elementos de concreto pré-moldado produzidos, por ex., edifícios industriais, universidades,
centros de logística e shopping centers.

Lajes alveolares protendidas de 400 mm durante a montagem. O vão atingível é de 16 metros com uma capacidade de carga 
de 500 kg/m2, em outros projetos, a Prefab usou lajes alveolares
protendidas com um vão de 9 metros e uma capacidade de carga
de 4.500 kg/m2.

Um dos projetos realizados pela Prefab com lajes alveolares proten-
didas de 400 mm é o centro cultural "Novas Idéias", com uma
superfície total de 3.600 m2, construído em apenas 25 dias.

Foram já planejados vários projetos de construção para shopping
centers, aeroportos e centros de logística para lajes alveolares 
protendidas com uma altura de 400 mm, como representado 
nesta figura.

completa para a produção de lajes alveo-
lares protendidas com a altura de produ-
ção de 150, 200 e 265 mm. A Prefab rea-
girá agora às exigências do mercado com
a aquisição de uma linha completa da
Nordimpianti para a produção de lajes
alveolares protendidas com uma altura de
400 mm.

A Nordimpianti suporta seus clientes duran-
te todo o processo de aquisição – desde o
início do projeto até à colocação em servi-
ço da instalação. A qualidade do equipa-
mento e serviço de assistência ao cliente
empenhado da equipe italiana já eram
conhecidos da Prefab e já se demonstrara
particularmente o desempenho da extruso-
ra 125 Evo. Para a Nordimpianti, a venda
de uma máquina não é o final da história,
mas antes o início de uma nova colabora-
ção entre a empresa italiana e seu cliente.
A extrusora da Nordimpianti tem as seguin-
tes vantagens: Elevado adensamento do
concreto, períodos de imobilização míni-
mos em caso de troca do produto, facilida-
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VSM

STRONG CONNECTIONS

Máquina de 
soldar armaduras

para a produção de 
armaduras redondos, 

triângulares e quadrados
para pilares de perfuração e
de fundaçaõ, estacas e vigas

• Faixa de diâmetro 
até 530 milímetros

• Gama diversificada 
de acessórios

• Alta produtividade 
e flexibilidade

• Comprimento de ârmaduras até 18 m
• O diâmetro de re-bars de armadura até 25 mm
• Extremamente sólido e de longa vida útil devido 

à construção estável
• Em conformidade com as mais recentes normas 

de segurança
• Diferentes geometrias de armadura possível, 

como redondo, triângular, quadrado e retangular
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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

de de utilização e manutenção e limpeza fáceis, console de ope-
ração de tela tátil para controle da velocidade da máquina e do
adensamento do concreto.

Com uma grande gama de produtos, a Prefab oferece as melhores
soluções para construção comercial e industrial e suporta seus
clientes com uma equipe profissional em todas as fases do proces-
so de construção – desde os primeiros rascunhos até às soluções
específicas de construção para montagem dos elementos de con-
creto pré-moldado.

Para tanto, a Prefab produz lajes alveolares protendidas com uma
altura de 400 mm, uma largura de 1.250 mm, um vão de até 20
metros e uma capacidade de carga até 3.000 kg/m2, graças à
excelente natureza da superfície devido ao adensamento por extru-
são da melhor qualidade. As lajes alveolares protendidas forneci-
das pelo fabricante brasileiro Prefab são verificadas individual-
mente, para garantir a segurança e eficiência das construções.

Com a produção de lajes alveolares protendidas de 400 mm, a
Prefab satisfaz os requisitos do projeto em curso no Brasil. Com este
tipo de lajes alveolares protendidas pode realizar-se diferentes pro-
jetos com um elemento de concreto: o vão atingível é de 16 metros
com uma capacidade de carga de 500 kg/m2, em outros projetos,
a Prefab usou lajes alveolares protendidas com um vão de 9 metros
e uma capacidade de carga de 4.500 kg/m2.

Um dos projetos realizados pela Prefab com lajes alveolares pro-
tendidas de 400 mm é o centro cultural "Novas Idéias", com uma
superfície total de 3.600 m2, construído em apenas 25 dias. Isso
somente foi possível em um projeto tão grande graças à flexibili-
dade do sistema de construção de lajes alveolares protendidas.

Os engenheiros conseguiram executar o projeto graças às vanta-
gens oferecidas pelas lajes alveolares protendidas. O resultado
dos cálculos reforçou a teoria: a capacidade de carga, montagem
rápida dos elementos de concreto e vãos atingíveis, bem como o
isolamento térmico e acústico, comprovam que as lajes alveolares
protendidas são a escolha perfeita como elemento de construção.
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MAIS INFORMAÇÕES   

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH) – Abruzzo, Itália
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Prefab Construções Prefabricadas LTDA
Estrada Particular, 500 - Itú - SP 
CEP 13300-970, Brasil
T +55 11 4246 3035
prefab@prefab.com.br 
www.prefab.com.br
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