
CANTONEIRAS 
DE AZULEJO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Cantoneiras em PVC disponíveis em di-
versas cores, para um remate perfeito 
das esquinas de azulejo.

Com uma larga gama de cores dis-

poníveis, para além de permitir um re-

mate perfeito das esquinas de azulejo 

também proporcionam uma maior se-

gurança eliminando quinas perigosas em 

ângulos vivos e esconde quaisquer even-

tuais defeitos de corte na aplicação dos 

azulejos em obra.

CORES DISPONÍVEIS NO NOSSO CATÁLOGO:
Branco e Branco Extra, Creme e Creme Claro, Bege, Rosa, Cinza e Cinza Claro, Preto, Azul 

e Azul escuro, Verde e Castanho e Castanho Escuro (tipo chocolate). 

Este tipo de perfil é igualmente conhecido por “Baguete”, e fabricado nos comprimentos 

standard de 2,00 m e 2,60 m e apresenta-se com a seguinte geometria:

A altura (h), depende da espessura do azulejo onde a cantoneira irá encaixar. Fabricamos 

nas medidas 6, 9 e 12 mm.
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CANTONEIRAS 
DE ALHETA

As cantoneiras de alheta estão disponíveis nas versões Perfuradas e Não Perfuradas, com 

um comprimento de 3,00 m e apresentam-se com a seguinte geometria:

Este tipo de perfil é designado por Cantoneira de Alheta 7 ou Cantoneira de Alheta 10, 

consoante a largura do perfil, o qual pode variar de 7 para 10 mm.
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Cantoneira de Alheta Perfurada Cantoneira de Alheta Não Perfurada
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Cantoneira de Alheta 7 Cantoneira de Alheta 10
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Cantoneiras em PVC, para execução de 

arestas perfeitas.

Fabricado em PVC rígido extrudido branco, 

as cantoneiras de alheta são utilizadas 

na execução de alhetas ou barras de 

sabão. Com grande facilidade e rapidez na 

aplicação, para além de servir de mestra 

à parede, permitem arestas perfeitas. 



CANTONEIRAS 
DE GESSO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Cantoneiras em PVC para massas de gesso e rebocos.

Fabricadas em PVC rígido extrudido branco, a nossa gama de cantoneiras de gessos tem 

três modelos para lhe oferecer: a Cantoneira Normal, a Redonda e a de Filete. 

CANTONEIRA NORMAL
Para além de maleável e anti-choque, 

este tipo de perfil fornece uma proteção 

normal das esquinas. 

Disponível em 2,00 m e 2,60 m, a Can-

toneira de Gesso Normal apresenta-se 

com a seguinte geometria:

CANTONEIRA REDONDA
Para além de maleável e anti-choque, 

este tipo de perfil fornece uma proteção 

de esquinas boleadas.

Disponível em 2,00 m e 2,60 m, a Can-

toneira de Gesso Redonda apresenta-se 

com a seguinte geometria:

CANTONEIRA FILETE
Este tipo de perfil é utilizado no remate 

de estuques.

Disponível em 3,00 m, a Cantoneira de 

Gesso Filete apresenta-se com a seguin-

te geometria:
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