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Teczone, líder da indústria
A TECZONE é a empresa líder no setor de aços 
transformados para construção; uma empresa 
que projeta, fabrica e comercializa sistemas de 
construção eficientes, inovadores, lucrativos e de 
qualidade absoluta.

A TECZONE ocupa uma posição privilegiada como 
fornecedora para o setor da construção, graças ao 
seu excelente atendimento ao cliente, à sua gestão 
integral da qualidade, tanto das matérias-primas 
como dos seus produtos e processos produtivos, e 
ao seu amplo catálogo de soluções inovadoras em 
construção.

A TECZONE possui um centro de produção em 
Burgos (Espanha), que cobre o mercado nacional e 
Norte de África, e um centro logístico em Pamiers 
(França), de onde presta serviço à Europa Central.

Serviço e fidelidade ao cliente

O principal objetivo da TECZONE é proporcionar aos 
seus clientes o melhor serviço e assistência técnica e 
comercial do mercado. Para isso, a TECZONE conta 
com uma equipe humana profissional, experiente, 
responsável e pró-ativa, orientada a prestar um 
atendimento personalizado ao cliente.

A política de negócios da TECZONE baseia-se no 
estabelecimento de relações comerciais duradouras, 
de longo prazo e de alto valor agregado para seus 
clientes. A fidelidade do cliente e o respeito absoluto 
pelas políticas de distribuição e canais de vendas são 
duas de suas marcas.

Portanto, não é por acaso que 80% dos clientes 
atuais da TECZONE são clientes habituais.

Sobre a Teczone



Compromisso de qualidade absoluta

O compromisso com a qualidade absoluta é parte 
integrante da filosofia TECZONE e está profundamente 
enraizado, em todos os níveis, na empresa. O Sistema 
de Gestão da Qualidade Integral do TECZONE é 
auditado e certificado pela AENOR e IQNet.

A TECZONE implementa um rígido controle de 
qualidade em seus processos produtivos e produtos 
acabados. Como resultado deste esforço para 
alcançar a qualidade absoluta, os produtos TECZONE 
obtiveram as mais exigentes certificações de 
qualidade a nível nacional e europeu.

Por tudo isto, os produtos TECZONE são hoje 
considerados pelos técnicos do sector da construção 
como a mais alta qualidade do mercado.

Soluções inovadoras de construção

Com forte vocação para a inovação, a missão 
da TECZONE é desenvolver sistemas eficientes, 
sustentáveis   e rentáveis.

A TECZONE possui um amplo catálogo de 
sistemas construtivos para edificações industriais, 
residenciais, agrícolas, setor industrial e obras civis, 
proporcionando aos profissionais da construção 
uma ampla gama de soluções tecnologicamente 
avançadas.

A TECZONE, como fabricante de múltiplos produtos, 
pode efetivamente otimizar seus custos de produção 
e processos logísticos, proporcionando aos seus 
clientes prazos de entrega extremamente curtos e 
os preços mais competitivos do setor.



1.000.000 ml

15.000.000 ml

02 História e números
Mais de 30 anos no setor

Fundada em 1965, em seus primórdios a TECZONE 
se dedicava à fabricação e comercialização de 
produtos derivados do asfalto. A partir dos anos 80, 
a TECZONE evoluiu para o que é hoje a sua principal 
atividade: conceber e fabricar sistemas construtivos 
baseados na utilização de aço transformado.

Com um crescimento sólido e sustentável, a 
TECZONE tornou-se a empresa referência no setor; 
uma empresa tecnologicamente avançada, com 
grande capacidade produtiva e constante expansão 
internacional.

Em 2007, como resultado desta expansão, foi 
fundada a TECZONE FRANCE, cujo objetivo é 
atender as necessidades dos clientes da França e 
Europa Central, consolidando assim a presença 
internacional da TECZONE.

Alta capacidade produtiva

No período 2006-2009 a TECZONE investiu 
fortemente na renovação do seu parque de 
máquinas, ampliando também o número de 
unidades produtivas.

Atualmente, a TECZONE possui 18 linhas de 
fabricação altamente automatizadas, o que lhe 
confere uma alta capacidade de produção.

Esta maior capacidade produtiva, somada à gestão 
eficiente dos seus processos logísticos, permite à 
TECZONE fazer face aos mais exigentes desafios 
colocados pelos seus clientes.

91 M€

35 países

35%

60.000 Tn

95

20.000 m2

Teczone em números

Capacidades anuais

3.000.000 ml

1.800.000 m2

110.000.000 ml

15.000 Tn

Chapas metálicas 
para revestimentos

Painéis isolantes

Perfis de aço formados 
a frio para divisórias

Estruturas leves
e fachadas

Acabamentos e 
acessórios

Madres
industriais

Presença
internacional 

Volume de 
negócios anual

Exportação
(incremento 10% 

anual)

 de aço
transformado 

por ano

Trabalhadores

 de superfícies 
para produção



de experiência
+50 anos

4.7 bn€
Volume de 

negócios anual
Fábricas em  

2 continentes

159

Trabalhadores
15.000

Kingspan em números

O Grupo Kingspan

Recentemente, a TECZONE uniu-se ao grupo 
KINGSPAN, líder global em sistemas de isolamento 
de alto desempenho e envolventes para edifícios.

KINGSPAN é um grupo multinacional líder no setor 
de isolamento de alta performance, construção de 
envelopes e soluções de construção de alto valor.

Com mais de 150 fábricas em todo o mundo, 15.000 
funcionários e presença em 70 países, o grupo opera 
através de 5 divisões (Painéis isolantes, Isolamento, 
Iluminação & Ventilação, Água & Energia, Pisos 
técnicos & Sistemas de informação).

TECZONE desenvolve uma estratégia baseada 
em soluções construtivas inovadoras e eficientes, 
favorecidas tanto pela integração vertical upstream, 
como pelas sinergias entre as diversas empresas do 
grupo KINGSPAN.



03 Soluções construtivas
Revestimentos arquitetônicos
A TECZONE oferece uma ampla gama de chapas 
perfiladas TZ para sistemas de revestimento, com 
altura de perfilado entre 16 e 60 mm, com inúmeras 
opções de revestimentos, punções, acabamentos 
superficiais e cores.

O sistema é complementado por todos os elementos 
necessários à execução de recintos funcionais, 
económicos e de elevado valor arquitectónico 
(acabamentos, elementos de iluminação, 
ventilação, fixações, sistemas anticondensação, 
juntas estanques, etc.).

Fachadas e telhados de alto isolamento
Para projetos em que é necessário um alto grau 
de isolamento térmico, a TECZONE recomenda a 
utilização de sua linha de painéis sandwich TZ-C e 
TZ-V, com núcleo isolante PIR, que proporcionam alto 
isolamento térmico com espessura mínima do painel, 
obtenção de fachadas e coberturas termicamente 
eficientes com um acabamento estético imbatível.

Sistemas de partição PYL
Para sistemas de partição de gesso acartonado 
(PYL), a TECZONE possui uma gama de mais de 80 
perfis, versáteis e compatíveis com qualquer tipo de 
gesso acartonado.
 
Divisórias de gran altura, tectos simples ou duplos 
contínuos, sistemas de revestimento, divisórias anti-
intrusão, suporte de carga ... Uma infinidade de 
soluções construtivas inovadoras, concebidas para 
garantir uma montagem rápida e segura a preços 
extremamente competitivos.



Coberturas Deck
Compatíveis com qualquer tipo de isolamento e 
membrana impermeabilizante, os perfis TZ Deck 
foram especificamente concebidos para a execução 
de grandes coberturas de Deck em edifícios industriais 
ou comerciais, a um preço muito competitivo. 

Gama de madres industriais
As madres industriais TECZONE tipo C, Z e U são 
a solução ideal como estrutura de suporte para 
revestimento de coberturas e fachadas. Com alturas 
de alma de até 350 mm, espessuras de até 3 mm e 
comprimentos de até 18 m, a seção das correias e os 
furos para as juntas são personalizáveis   de acordo com 
as especificações de cada projeto.

Laje mista
Projetada em colaboração com a Universidade de 
Navarra e de acordo com o Eurocódigo 4, a chapa TZ-
60 F para pisos mistos de aço-concreto apresenta alto 
desempenho estrutural, podendo atingir vãos entre 
apoios de até 5 m com apenas 20 cm de profundidade 
da laje e alta resistência ao fogo de até 120 minutos 
(REI120).

Outras soluções  
Estruturas para fachadas, ventiladas ou cegas, 
compatíveis com qualquer tipo de recinto e 
configuração arquitetônica.

Estruturas de aço leves Steel-Framing, ideais para 
edifícios baixos, mezaninos em edifícios industriais e 
telhados autoportantes.

Revestimentos com alto desempenho acústico, 
graças ao desenho estudado de suas perfurações.



Algumas aplicações04

Contrução industrial / Gama de madres TZ-C, Z y U

Fachadas alto isolamento / Painel isolante TZ-VL

Coberturas industriais / Painel TZ-C + Claraboia TZ-500

Edifício residencial / Painel TZ-VS

Fachadas combinadas / Painel TZ-VM + Perfil TZ-16 Indústria agroalimentar / Gama de perfiles e painéis TZ  

Coberturas curvas autoportantes /  Gama de perfiles TZ curvos

Divisórias e tetos falsos / Gama de perfis TZ-PYL



Edificios de oficinas / Painel TZ-V

Coberturas grandes obras / Perfil TZ-60

Fachadas industriais arquitetônicas / Painel TZ-VM

Inst. esportivas / Perfil TZ-40 + Placa iluminação TZ-40

Lajes mistas / Perfil TZ-60 F

Mezaninos no interior do armazém / Gama de perfis TZ-SF

Edifícios públicos / Painel TZ-VX + Claraboia TZ-300

Instalações industriais / Revestimento con perfil TZ-30



05 Qualidade e certificados
Aço de qualidade garantida
A TECZONE utiliza apenas chapas de aço de qualidade 
certificada, laminadas pela maior siderúrgica europeia 
do setor, para a fabricação de seus produtos. Graças 
ao grande volume de aço que consome, a TECZONE 
consegue os melhores preços para a matéria-prima, o 
que se traduz em preços bastante competitivos para 
os produtos que fabrica.

Controle de matéria prima  
Todas as matérias-primas são fiscalizadas na 
chegada às instalações da TECZONE por meio de 
controles de recebimento específicos para cada 
material.

Controle de processos de produção  
A TECZONE realiza o autocontrole permanente de 
todos os seus processos produtivos com o duplo 
objetivo de otimizar sua eficiência e prevenir 
possíveis avarias.

Controle de qualidade do produto
A TECZONE aplica um rígido controle de qualidade 
em todos os produtos acabados. No caso de painéis 
sanduíche, por exemplo, são realizados testes de 
flexão estrutural, compressão e tração, são verificadas 
a densidade do núcleo, a condutividade térmica, a 
estabilidade dimensional a temperaturas e umidade 
extremas, a absorção de água, etc.

Para os demais produtos, entre outros, são realizados 
controles dimensionais e geométricos das seções, 
seus puncionamentos e perfurações, etc. verificar 
se as tolerâncias máximas indicadas nos padrões de 
referência são respeitadas.



Prestaciones acreditadas en laboratorio
O desempenho estrutural dos sistemas construtivos 
TECZONE, a sua resistência ao fogo, o seu 
isolamento acústico e o seu isolamento térmico 
foram verificados através de campanhas de ensaio 
em laboratórios acreditados (Universidade de 
Navarra, Labein-Tecnalia, Afiti, etc.).

Certificados de empresa

Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com 
UNE-EN ISO 9001, auditado e certificado pela 
AENOR e IQNet. 

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no trabalho, 
de acordo com a ISO 45001, auditado e certificado pela 
AENOR e IQNet. 

Sistema de Gestão Ambiental, acorde a UNE-EN ISO 
14001, auditado y certificado por AENOR y IQNet. 

Certificados de produtos

Painel sandwich TZ: Marcado CE (EN 14509). 
Certificado N da AENOR. 
Marca NF  (CSTB - França).  
Resistência ao fogo B,s1,d0 
e BROOF (t1).

Marcado CE (EN 14782 / EN1090). 
Certificado N da AENOR. 

Marcado CE (EN 14195). 
Certificado N da AENOR. 
Marca NF (CSTB - França).

Gama de perfis PYL: 

Chapa cerramento TZ:

Chapa laje mista TZ-60 F: 

Marcado CE (EN 1090).Madres industriais TZ: 

Gama Omegas TZ: Marcado CE (EN 1090).

Marcado CE (EN 1090).

ER-0416/1997

ISO 45001

SST-0173/2007 GA-2007/0617
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Certificado del 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

 

 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 ER-0416/1997  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  La producción de chapas perfiladas en frío y paneles aislantes para 
cubiertas, fachadas y rematería complementaria. El diseño y la producción 
de perfiles ligeros para tabiquería y techos. La comercialización de 
productos traslúcidos para la iluminación natural. La producción de 
correas estructurales tipo C, Z y U. 

   
que se realizan en:   PI GAMONAL, CL 4. 09007 - BURGOS 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 1997-06-17 
2019-12-21 
2022-12-21 
 

 

  

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 
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CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

PI GAMONAL, CL 4. 
09007 - BURGOS 

  

   

has implemented and maintains a 
 

Quality Management System 
 

for the following scope:   
 

The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with 
metallic faces and finishing complements. The design and production of light gauge frame 
and ceilings systems, from metal sheet. The commercialization of complements of natural 

lighting. The production of purlins type C, Z and U. 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 9001:2015 
 

 First issued on:  1999-08-01  Last issued:  2019-12-21  Validity date:  2022-12-21 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-0416/1997  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 

Sistema de Gestão da 
Qualidade

UNE-EN ISO 9001



 Sistema de Gestão da 
Segurança e Saúde no 
Trabalho ISO 45001

 

 
  

  

 

 

  

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 
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CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

PI GAMONAL CL/ 4. 
09007 - BURGOS 

  

   

has implemented and maintains a 
 

Occupational Health and Safety Management System  
 

for the following scope:   
 

The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with 
metallic faces and finishing complements. The design and production of light gauge frame 
and ceilings systems, from metal sheet. The commercialization of complements of natural 

lighting. 
The production of purlins type C, Z and U. 

 
which fulfills the requirements of the following standard 

 
ISO 45001:2018 

 
 First issued on:  2021-03-24  Validity date:  2022-12-21     

 
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-

alone document 
 

Registration Number:  ES-SST-0173/2007  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
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Certificado del 

Sistema de Gestión Ambiental 
 

 

 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 GA-2007/0617  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  La producción de chapas perfiladas en frío y paneles aislantes para 
cubiertas, fachadas y rematería complementaria. El diseño y la producción 
de perfiles ligeros para tabiquería y techos. La comercialización de 
productos traslúcidos para la iluminación natural. La producción de 
correas estructurales tipo C, Z y U. 

   
que se realiza/n en:  PI GAMONAL CL/ 4. 09007 - BURGOS 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2007-12-21 
2019-12-21 
2022-12-21 
 

 

  

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 
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CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

PI GAMONAL CL/ 4. 
09007 - BURGOS 

  

   

has implemented and maintains a 
 

Environmental Management System 
 

for the following scope:   
 

The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with 
metallic faces and finishing complements. The design and production of light gauge frame 
and ceilings systems, from metal sheet. The commercialization of complements of natural 

lighting. The production of purlins type C, Z and U. 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 14001:2015 
 

 First issued on:  2007-12-21  Last issued:  2019-12-21  Validity date:  2022-12-21 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-2007/0617  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 

Sistema de Gestão 
Ambiental 

UNE-EN ISO 14001
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