


EM FORMATO DE ARCO, COM ÓTIMO
APROVEITAMENTO INTERNO

Inicialmente concebido para hangaragem de aviões, este modelo também é 
uma excelente solução para diversos usos como: agricultura, armazenagem, 
almoxarifado e ofi cina, entre várias outras aplicações.
 
Com largura de 7,6m até 20m e com comprimento a partir de 10m - sem limite 
máximo - o kit Omega é entregue com estrutura 100% galvanizada a fogo, 
fechamento com telhas metálicas pré-pintadas,  telhas translúcidas e
um portão deslizante. 

Uma solução versátil, rápida e de qualidade para sua empresa.

OMEGA DELTA+

VISUAL FAMILIAR COM LATERAIS VERTICAIS 
E TELHADO EM DUAS ÁGUAS 

Fabricado com perfi s de tecnologia FRISOMAT, este modelo pode ser 
montado rapidamente sobre fundações mais leves e econômicas em 
comparação às construções convencionais.
 
Com largura de 8m até 16m, altura lateral de 3, 4, 5 ou 6m e comprimento a 
partir de 13m - sem limite máximo - este modelo fornece uma ótima solução 
para qualquer necessidade de seu negócio, seja para abrigar suas máquinas e 
equipamentos ou para armazenar seus produtos.
O galpão com estrutura 100% galvanizada a fogo vem todo pronto, com telhas 
metálicas pré-pintadas, telhas translúcidas e um portão deslizante.

GALPÃO EXPRESS

A FRISOMAT, referência em inovação para galpões metálicos pré-fabricados, traz um 
novo conceito de construção para o mercado brasileiro: o GALPÃO EXPRESS. 

Disponível em 2 modelos, DELTA+ e OMEGA, o Galpão Express é uma solução prática 
para quem precisa de um espaço com sólido fechamento metálico em um prazo recorde.  

Sua tecnologia inovadora consiste no desenvolvimento de perfi s únicos feitos de aço de 
alta resistência, resultando em estruturas esbeltas e robustas. 

Como fabricante integrado, a FRISOMAT produz todas as peças padronizadas do 
Galpão Express com máquinas de última geração, garantindo assim

qualidade e rapidez a um custo competitivo.

 Desmontável

 Fundação simples e econômica

 Estrutura 100% galvanizada  
 a fogo (zincada)
 
 Tecnologia internacional -   
 Produção 100% nacional

 Modular, com possibilidade  
 de ampliação

 Opcionais como:
Portões com outras medidas
Isolamento termo-acústico
Grades de ventilação

 
 Financiamento pelo BNDES,
 inclusive FINAME

 Entrega imediata

 Kit 100% padronizado e   
 pré-fabricado

 Montagem rápida e fácil

 Apenas aparafusado no local

 Fechamento completo (teto 
 e laterais) em telhas metálicas  
 pré-pintadas
 
 Já fornecido com portão e
 telhas translúcidas
 
 Resistente, calculado conforme  
 as normas ABNT, com ART 

 Compacto, fácil de transportar

     

É RÁPIDO. É PRÁTICO. 

DEPÓSITO • FÁBRICA • HANGAR • OFICINA • SHOWROOM • GARAGEM • ALMOXARIFADO
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A proteção que seus funcionários, equipamentos e produtos merecem!
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Fundada na Bélgica em 1978.

Filiais próprias em 16 países.

Mais de 30.000 referências  
no mundo e a confi ança e 
fi delização de clientes 
como: 3M, ABB, Air Liquide, 
Airbus, Alstom, Arcelormittal, 
Asperbras, Basf, Bayer, 
Caterpillar, Edra, Equipav, 
Exxon Mobil, Ford, GM, 
Holcim, Louis Dreyfus, 
Renault, Schneider Eletric, 
Grupo Suez, Techint, Technip, 
Thysenkrupp, Total e Volvo 
garantem a nossa qualidade.

Investimento contínuo em 
inovação e tecnologia.

Engenharia e produção
100% próprias.

Nova fábrica no Brasil, em 
Monte Mor-SP (Campinas), 
a fi m de combinar tecnologia 
internacional com forte 
presença no país.

FAQs
• Qual é o tempo médio de entrega de um kit Galpão Express? 

Prevemos 2 semanas para disponibilizar o kit com todos os 
componentes do Galpão Express. Após a entrega, a montagem 
pode ser iniciada de maneira rápida e simples.

• Por que o prazo de fabricação é muito mais curto em comparação com as                 
construções convencionais?
 Desenvolvemos um conceito inovador de galpões metálicos 
 pré-fabricados. Produzimos, em nossa própria fábrica, todos os    
 componentes do galpão padronizado com máquinas de última geração,    
 garantindo assim  rapidez e agilidade.
 
• Qual tipo de fundação preciso fazer para o Galpão Express? 
 O Galpão Express dispensa uma fundação pesada e de alto custo.    
 Pode ser montado em em um piso de concreto (radier) ou em uma viga    
 baldrame, no qual a estrutura é simplesmente fi xada com parafusos 'parabolt'.
 Isso reduz consideravelmente o seu investimento.

• Posso futuramente mudar o meu Galpão Express de lugar?
 Sim. Como o Galpão Express é inteiramente aparafusado, pode ser    
 desmontado e remontado em outro local.

• O Galpão Express resiste aos fortes ventos?
 Sim. Todos os galpões FRISOMAT são calculados em conformidade    
 com as normas ABNT defi nidas para cada região de vento no Brasil.    
 Garantimos a resistência de nossos galpões através de uma ART. 

• Posso financiar meu Galpão Express pelo BNDES? 
 Sim. Todos os galpões FRISOMAT estão cadastrados no BNDES e    
 aprovados para fi nanciamento, inclusive pelo FINAME.
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FRISOMAT DO BRASIL

Estrada Rio Acima, km 2
Monte Mor - SP
CEP 13.190-000

TEL: +55 19 4042 1888
info@frisomat.com.br
www.frisomat.com.br

Mais de 30.000 referências
em mais de 100 países
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