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Economia da laje acabada
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% de economia da laje acabada Redução do cronograma utilizando laje alveolar

* Lajes utilizadas no estudo (laje treliçada, laje maciça e laje nervurada), que requerem escoramento.
** O estudo poderá haver algumas alterações de redução ou aumento do "%" em função da 
sobrecarga que a laje deverá suportar, altura do escoramento para as 
soluções de lajes tradicionais, quantidade de pavimentos e a 
logistica de montagem da laje alveolar.
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* Lajes utilizadas no estudo (laje treliçada, laje maciça e laje nervurada), que requerem escoramento e reescoramento.
** O estudo poderá haver algumas alterações dependendo do sistema construtivo a ser utilizado (moldado "in loco", 

alvenaria estrutural, pré-fabricado de concreto ou estrutura metálica). Também em 
virtude da área de laje do pavimento e dos equipamentos utilizados 

na logística de montagem de cada tipo de laje.



6 VANTAGENS DA LAJE ALVEOLAR

siga-nos no instagram: @lajealveolar
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02
ELIMINA 100% O ESCORAMENTO
Possibilita trabalhos sob a laje como: pisos e instalações 
em geral (após a montagem e chaveteamento).

03
10 A 20% MAIS ECONÔMICA

Se comparada as lajes tradicionais, levando-se em conta:  
materiais e mão de obra. Em relação a solução da laje final.

04
VENCE GRANDES VÃOS
Possibilita grandes vãos e maior flexibilidade aos projetos 
arquitetônicos.

05
MAIOR ECONOMIA COM MÃO DE OBRA

Reduz muito o número da mão de obra direta empregada 
no canteiro de obras.

06
ECONOMIA COM A ESTRUTURA DA OBRA
Possibilidade de redução na fundação, pilares e vigas com 
a adoção de vãos maiores.

RAPIDEZ E PRATICIDADE NA MONTAGEM
É possível reduzir o cronograma de uma obra em até 60 

dias (principalmente para obras multipavimentos).
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Venha ser você também nosso cliente e aproveite
as vantagens das Lajes Alveolares Puma.

Baixe o leitor QR Code e 
saiba mais informações sobre nossos produtos.



WWW.LAJEALVEOLAR.COM
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