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TECTUM® -PRO é um sistema integrado para 
a construção de telhados inclinados. Possui 
isolamento incorporado, modelado, de forma 
a facilitar a instalação das telhas. 

É o sistema completo de construção de telhados 
mais inovador do mercado, a nível mundial.
Combina os produtos vanguardistas do mercado 
internacional, fabricados na sua maioria pelo BMI 
Group e testados com as maiores exigências do BMI 
Technical Center de Heusenstamm (Alemanha).

O Sistema Técnico para Telhados TECTUM®-PRO 
pode ser construído com telha cerâmica ou telha

de cimento, sendo composto por Telhas e Peças 
Cobert (de cerâmica ou de cimento), Componentes 
para Telhado Cobert com diversas soluções: 
impermeabilizantes; cumeeira ventilada; filmes 
impermeáveis, respiráveis elou refletivos; elementos 
de fixação; produtos para a segurança do telhado e 
acessórios para o remate de qualquer tipo de ponto 
singular do telhado. 

Em 2017, e quando a sua apresentação ao mercado 
em Portugal, foi atribuído a esta solução um Prémio 
Inovação, reconhecimento associado á sua eficiência 
e benefícios que oferece.

TECTUM® -PRO
O NOVO SISTEMA TÉCNICO PARA TELHADOS



1. Sistema Técnico Completo
2. Desenhado para a montagem do telhado a seco 
3. Microventilação absoluta do conjunto 
4. Nível máximo de impermeabilização 
5. Isolamento total do conjunto
6. Máxima eficiência energética que permite reduzir 
    o consumo
7. Composto por produtos ambientalmente aptos 
    e livres de chumbo
8. Execução intuitiva e fácil instalação
9. Suporte do maior grupo profissional do mercado 
    de telhados – Cobert 
10. Máxima garantia do conjunto 

COBERT INSULATION
O elemento chave do Sistema

Um dos elementos fundamentais e exclusivos do 
Sistema Técnico para Telhados TECTUM® -PRO é o 
isolamento modelado Cobert Insulation, com a 
finalidade de permitir a colocação perfeita das telhas, 
mediante aparafusamento ao ripado. Cobert 
Insulation é fabricado em EPS Neopor e EPS branco 
que se encontra modelado em função da forma 
interior da telha e com uma zona delimitada para o 
encaixe da ripa, o que lhe confere elevadas 
prestações de isolamento, estanquicidade e precisão 
na instalação. 


