
Apresentação

Mais que estruturas, soluções.



anos de
50 +de

mercado

Entre as 5 maiores 
fabricantes do país.

Mais de 500 obras 
em todo o mundo

Produtos e serviços
com qualidade.

Clientes 
satisfeitos

Premiações nas 
categorias de pintura 
e anodização.

Grandes projetos
pedem Olgacolor.



NOSSA
ESTRUTURA

Unidade Jacutinga - MG

A fábrica em Jacutinga possui capacidade 
para 20 mil toneladas/ano e possui 
equipamentos 100% automatizado, fazen-
do a extrusão dos perfis de alumínio em 
tarugos de 6,7 e 8 polegadas.

Todos os projetos são testados e homologados junto a AFEAL, Associação Nacional
dos Fabricantes de Esquadrias e ITEC, Instituto Tecnológico da Construção Civil.

Unidade São Bernardo do Campo - SP

A fábrica em São Bernardo do Campo 
possui capacidade para 20 mil 

toneladas/ano sendo responsável 
pela pintura e anodização dos 

nossos perfis. Possui equipamentos 
com tecnologia italiana e processos 
automatizado para pré tratamento.

Assista o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=M42Z0oAbZE4&t=7s


NOSSOS

Prêmio

Melhores 
do ano

Garantia Responsabilidade

PROCESSOS.

Trabalhamos com diferentes processos de produção nos perfis de alumínio. 
Transformamos a matéria prima em perfis pelo processo de extrusão, utilizando
matrizes produzidas de acordo com a demanda do mercado.
Posteriormente, é aplicado o acabamento conforme as necessidades do cliente.
Anodização anti-risco com camada anódica, pintura eletrostática a pó e jateamento
com micro esferas de aço, dentro das normas ABNT.
Para atender as demandas de mercado, possuímos equipamentos de última geração.
Contamos também com laboratório próprio e departamento de engenharia que
desenvolve e oferece suporte para novos sistemas e projetos.

Certificado

Única empresa do Brasil a oferecer 12 anos de Garantia na aplicação de PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ e ANODIZAÇÃO. Processo que atende as normas ABNT 
NBR 14125 e ABNT NBR 12.609 e Qualicoat.

QUALIDADE É O NOSSO PERFIL.



Pintura 
Eletrostática a pó

Anodização
LINHA AUTOMÁTICA:

• Tanques com 8m de comprimento;
• Sistema automatizado;
• Dentro das Normas ABNT NBR 12.609
• Anodização de barras com até 7m;

Para perfis maiores, consultar condições comerciais.

ACABAMENTO:

• Padrão inox
• Bronze 101/102/103/104;
• Natural fosco/preto
• Fosco polido.

• Capacidade de 18.000 ton/ano;
• Sistemas horizontal e vertical;
• Pintura de perfis com até 7,2 metros 
(vertical);
• Perfis curvos;
• Chapas.
Acesse a Norma ABNT NBR 14125 (Pintura para 
fins Arquitetônicos) destinada à fabricação de
esquadrias de alumínio pintadas.

Processo feito através de turbinas de alta rotação, 
onde micropartículas de aço inoxidável são proje-
tadas contra o perfil de alumínio, conferindo um as-
pecto fosco, sedoso, de aparência agradável e uni-
forme. Após este processo o material é anodizado.

• Equipamento italiano com 8 turbinas, 24m de
comprimento
• Capacidade 7.200 ton/ano
• Acabamento fosco acetinado
• Garante uniformidade na superfície do alumínio
• Carga e descarga automática

Jateamento

Extrusão
A extrusão é um processo de transformação
termomecânica no qual o tarugo (matéria-
-prima) é reduzido em sua seção transver-
sal quando forçado a fluir através do orifício 
de uma matriz, denominada ferramenta, sob 
efeito de altas temperaturas e pressões. A 
quantidade de perfis que podem surgir deste 
processo é ilimitada, assim como as possí-
veis aplicações.



ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA 
SISTEMA FOTOVOLTAICO

SISTEMA DESEVOLVIDO PELA OLGACOLOR PARA 
ESTRUTURAS DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO.

Mais uma inovação da Olgacolor desenvolvida para 
simplificar a instalação e usabilidade no mercado.

olgacolor



O QUE
ATENDE?
O sistema desenvolvido pela Olgacolor atende diversos tipos de telhados para instalação do 
sistema fotovoltaicos. Os nossos produtos recebem tratamento de anodização, garantindo 
assim a qualidade da estrutura e tempo de vida útil do sistema.

Telhado Cerâmico Telhado MetálicoTelhado Fibrocimento



   

VANTAGENS
SISTEMA OLGACOLOR
Trabalhamos constantemente desenvolvendo soluções para 
atender as necessidades dos nossos clientes, isso nos torna 
líderes de mercado em extrusão, pintura e anodização.

Personalização 
de produtos

Fácilidade na
Montagem

Suporte técnico 
qualificado

Produtos a 
pronta entrega



   

VANTAGENS
DE UMA ESTRUTURA
ANODIZADA OLGACOLOR

Tratamento para maior durabilidade do produto;
Película protetora contra corrosão e maresia;

Aumenta o tempo de garantia sobre o alumínio;

Valorização da instalação do sistema.

Alumínio
Anodizado

Garantia de 
15 anos



FIXAÇÃO PARA
TELHA CERÂMICA

Kit para estrutura
telhado cerâmico

Gancho para
telha cerâmica

Emenda
Perfil Regular

Grampo Final

Grampo 
IntermediárioAncoragem em liga de alumínio 6351 oferecendo maior resistência;

Estrutura com acabamento anodizado;

Espaçamento entre fixadores de 1,7m;

Melhorias com foco em competitividade.



FIXAÇÃO PARA
FIBROCIMENTO

Kit para telhado
fibrocimento

Grampo 
Intermediário

Grampo Final

Perfil Regular

Kit Parafuso
Estrutural

Emenda

Ancoragem em liga de alumínio 6351 oferecendo maior resistência;
Estrutura com acabamento anodizado;

Espaçamento entre fixadores de 1,7m;

Melhorias com foco em competitividade.



FIXAÇÃO PARA
TELHA METÁLICA

Kit para fixação
telhado metálico

Grampo 
Intermediário

Espuma 
EPDM Adesiva

Grampo 
Final

Perfil 
Plano

Parafuso Inox
Autobrocante

Ancoragem em liga de alumínio 6351 oferecendo maior resistência;
Estrutura com acabamento anodizado;

Espaçamento entre fixadores de 1,7m;

Melhorias com foco em competitividade.



Perfil Regular Perfil Plano

Perfis com alumínio anodizado

Perfil Reforçado

Sistema Fotovoltaico
Perfis e acessórios

Mais que estruturas, soluções.

Medidas em barras:

2,10 m 
3,15 m 
4,20 m 
6,30 m

Medidas em barras:

2,10 m 
3,15 m 
4,20 m 
6,30 m

Medidas em barras:

0,55 m 
2,10 m 
3,15 m 
4,20 m
6,30 m

Fixadores com alumínio anodizado

Gancho para
telha cerâmica

Kit Parafuso
Estrutural Madeira

Kit Parafuso
Estrutural Metálico

Medidas:

M10x200 mm
M10X250 mm
M10X300 mm

Medidas:

M10X250 mm



Grampo
Intermediário

Grampo 
Final

Acessórios com alumínio anodizado

Sistema Fotovoltaico
Perfis e acessórios

Mais que estruturas, soluções.

Medidas:

35 mm
40 mm

Medidas:

35 mm
40 mm

Parafuso Inox
Autobrocante

Espuma EPDM
Adesiva 30x2mm

Parafuso cab.
Martelo + Porca M10

Medidas:

C/ 2,5 m
C/ 5,0 m
C/ 10,0 m

Emenda

Prolongador



Olgacolor Unidade São Bernardo do Campo - SP
Av. Dr. Rudge Ramos, 1070 - Rudge Ramos, SB - SP

Olgacolor Alumínio. Unidade Jacutinga - MG
Rodovia MG 290 km 80 - Sem Denominação, 
Jacutinga - MG, 37590-000

olgacolor.com.br (11) 3318.1000

Mais que estruturas, soluções.

https://www.waze.com/pt-BR/livemap/directions/brasil/sao-paulo/olga-color?place=ChIJs0GDCExDzpQRu2QSAwn9ERY&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website
https://www.waze.com/pt-BR/livemap/directions/brasil/sao-paulo/olga-color?place=ChIJs0GDCExDzpQRu2QSAwn9ERY&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website
http://olgacolor.com.br/
tel:+551133181047

