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Telha de fibrocimento colorida  

é o novo lançamento da Brasilit 

 

 

Brasilit lança a Telha Ondina Plus, uma telha de fibrocimento diferenciada por sua cor 

cerâmica e por proporcionar um design inovador. É um produto de baixo custo, que simplifica a 

montagem tornando o projeto mais econômico e bonito esteticamente. 

Ideal para obras residenciais onde aspectos como cor e forma são essenciais, a Telha Ondina 

Plus está disponível em três medidas e conta ainda com toda linha de peças complementares para 

melhor acabamento. 

A Telha Ondina Plus é comercializada exclusivamente para a região Norte, e para os estados do 

Piauí, Maranhão e Tocantins. Esse produto faz parte do portifólio de produtos da Brasilit 



 

produzidos com a exclusiva tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos), que 

oferece maior resistência a intempéries e maior flexibilidade. 

 

Sobre a Brasilit 

Referência nacional no setor de construção civil e com reconhecida qualidade no segmento de soluções para 

coberturas e construção industrializada, a Brasilit aproxima-se dos 76 anos de atuação no mercado brasileiro. 

Integrante do Grupo francês Saint-Gobain, a empresa investe continuamente em inovação e no desenvolvimento de 

novas soluções para atender com eficiência e propriedade a crescente demanda do setor.  É pioneira no mercado 

devido ao desenvolvimento de uma tecnologia exclusiva e inédita no mundo, o CRFS (Cimento Reforçado com Fio 

Sintético), que utiliza o fio sintético à base de polipropileno na fabricação dos produtos em fibrocimento, 

assegurando o respeito ao meio ambiente e às pessoas. Com forte presença nacional, a Brasilit tem cinco unidades 

fabris, cinco centros de distribuição, quatro centros de treinamento, além de um centro treinamento móvel, que 

proporciona capacitação técnica em todo o território nacional. 

Informações para a imprensa: 

Casa da Notícia Comunicação 
Samantha Dias  
55 11 5536-9086 | 2503-7611  
samantha@casadanoticia.com.br 

Informações do cliente: 

Brasilit 
Tel. 0800 11 62 99 
www.brasilit.com.br 
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