A força criativa do aço.

ConhEça STEEllaYER®,
o REVESTimEnTo DE aço
EXCluSiVo Da ananDa mETaiS
Steellayer® é o revestimento para arquitetura e
construção mais inovador dos últimos tempos. Um
produto que traz estilo para fachadas e ambientes
internos com possibilidades ilimitadas. É muito leve
e simples, podendo ser aplicado sem interferir na
estrutura de sua parede ou fachada.
leve e resistente

sustentabilidade

A leveza do Steellayer® proporciona facilidade e rapidez
na execução da obra com uma aplicação tão fácil quanto
a de azulejos e cerâmicas. Tem proteção anticorrosiva,
impermeabilidade e é resistente contra trincas e dilatações.

O Steellayer® é feito de aço 100% reciclável com
menor utilização de matéria-prima e energia
elétrica na fabricação, gerando também baixo
nível de resíduos.

infinitas possibilidades
para criar

tecnologia da pintura
eletrostática ou impressão hd

As formas e cores do Steellayer® permitem soluções
criativas e versáteis, constantemente atualizadas para
seguir as tendências do mercado. Liberdade para que
suas ideias saiam do papel e entrem na sua vida.

Recurso que enriquece e permite a execução de
projetos com uma outra dimensão. O Steellayer®
reproduz qualquer imagem com máxima fidelidade
de cores e estampas com efeito inconfundível.

PRoDuToS
STEELLAYER® FACHADA

STEELLAYER® RETRoFiT

BELEzA E RoBuSTEz quE vEnCEm o TEmpo

DESCuBRA o CALoR HumAno Do Aço

Steellayer® Fachada é o revestimento ideal para
ambientes externos. Um produto que agrega
benefícios termoacústicos, propicia elevação
da resistência mecânica, suportando dilatações
e variações climáticas e possibilita a reposição
individual do painel em caso de necessidade.

Crie e reforme ambientes diferenciados com
as inúmeras possibilidades e opções de
acabamento de Steellayer® Retrofit. Ideias,
cores e estampas exclusivas que elevam
o patamar tecnológico do mercado de
revestimentos para níveis inéditos.

STEELLAYER® FoRRo

STEELLAYER® poRTAS

EnvoLvA-SE pELA inovAção

A FoRçA Do mETAL EnCAnTA E pRoTEgE

pRoJEToS ESpECiAiS

BRiSE SoLEiL

Steellayer® Forro leva a versatilidade do
aço, os acabamentos flexíveis diferenciados
e a impressão de qualidade para forros de
residências e forros modulares para obras
comerciais. Com cores, impressões e estampas
personalizadas, Steellayer® revestimento de
forro dá um toque especial a qualquer ambiente.

ToDA FoRmA é poSSívEL pARA o Aço

Crie e encante com ambientes únicos que têm
as cores vibrantes, texturas diferenciadas e
acabamentos exclusivos do Steellayer® .
A divisão de projetos especiais está aberta a
desenvolver soluções únicas junto a profissionais
e transformar as suas ideias em realidade.

Steellayer® Portas combina a força e a
robustez do aço com a originalidade de
suas ideias. Portas com a segurança do
aço e a originalidade das cores, estampas
personalizadas e acabamentos especiais
que dão um toque de elegância e
sofisticação para sua imaginação.

LiBERDADE E pRoTEção

Steellayer® Brise Soleil liberta a sua imaginação
para qualquer tipo de projeto. Permite a
passagem de luz solar e ventilação através de
brisas verticais, horizontais ou aletas de formas
variadas. Liberdade e privacidade, em sacadas
ou ambientes externos.

aço é aPEnaS aço,
aTé SER TRanSFoRmaDo
PEla imaginação
Usamos o aço para sustentar o que temos de mais grandioso:
nossa criatividade. E, com nosso espírito inovador, o aço pode
ser tudo. Mais do que coberturas, paredes, perfis ou divisórias,
estes produtos são ideias. Grandes ideias.
Ideias que são desenvolvidas desde 1992, quando a ANANDA
METAIS surgiu com a proposta de fazer do aço a matéria-prima
para o futuro, com tecnologia e soluções inovadoras. Pensando
adiante, tornou-se referência no mercado e líder em vários
segmentos.
ajudamos a construir o futuro, que assim como aço, é eterno.

galERia
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ConhEça Também
Painéis

Telhas

Perfis Drywall
e Steel frame

