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A Zanchet iniciou as suas atividades em 1964 no estado do 

Paraná. Em pouco tempo expandiu os seus negócios para 

São Paulo como resultado de muita dedicação e 

profissionalismo.

Hoje possuí instalações e florestas próprias, com estufas para 

secagem de madeiras e equipamentos modernos, que 

garantem a excelência de seus serviços e resultam em 

produtos de qualidade incomparável, destinados aos 

mercados interno e de exportação.

A Zanchet desde 1970 atua em São Paulo com a 

distribuição de seus produtos industrializados e beneficiados 

de madeira.  Atua também na diversificação e associação de 

novos produtos e serviços que integram os ramos da 

construção civil.

Zanchet desde 1964 plantando qualidade, credibilidade e 

compromisso de respeito com seus clientes. 

A empresa

ZANCHET

Departamento técnico
Além da consagrada qualidade dos seus 

produtos, a Zanchet associa mão de obra 

treinada e especializada na instalação de pisos, 

decks e escadas.

Outro ponto de destaque são os testes de 

umidade realizados no local da instalação, tais 

cuidados permitem uma análise técnica das 

condições do contra piso e ambiente, com 

isso garantimos a qualidade total na instalação 

sem imprevistos.

Equipes treinadas e bem informadas garantem 

qualidade e rapidez na execução de suas tarefas 

dentro da obra.

Instalação de pisos

Exportação

SERV IÇOS

Nossas reservas nos garantem alta capacidade produtiva. Nossos 

equipamentos de extração são modernos e nossas estufas de secagem 

de madeiras, nos permitem industrializar e fornecer produtos de 

excelente qualidade que atendem todas as especificações, critérios e 

normas exigidas pelo mercado externo.

E esta qualidade já está sendo aprovada e comprovada pelo 

mercado externo.

Fábrica - Mairinique SP 

Showroom SP

Nosso departamento técnico é veloz e trabalha no 

sentido de equacionar os problemas dos clientes e 

apresentar soluções criativas para os seus projetos.

Profissionais especializados e recursos avançados de 

computação, permitem que você visualize sua casa, 

em três dimensões, ainda com desenhos dos 

telhados ou paginações de pisos, antes mesmo da 

obra ser iniciada.  

Além destes recursos para projetos, você conhece 

exatamente os materiais e as quantidades que serão 

utilizadas, de forma a não haver sobras ou 

desperdícios. Com estas sofisticações a relação 

custo por metro quadrado, de sua obra, é menor. 

FAÇA UMA VISITA AO NOSSO DEPARTAMENTO 

TÉCNICO E SAIA COM O MELHOR NEGÓCIO 

PARA A SUA OBRA.

Fulano da Silva Oliveira
VENDEDOR
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Meio Ambiente

Respeitar o meio ambiente é uma atividade 
imperativa e diária para a Zanchet. Nossa 
sobrevivência está no respeito desta regra. 
A utilização de madeiras como matéria 
prima é considerada atividade correta, uma 
vez que a madeira é um produto 
biodegradável, renovável e reciclável.
A Zanchet desenvolve projetos de manejo 
florestal sustentável, baseados na retirada de 

madeira de forma racional e controlada, 

sem acrescentar prejuízos à natureza e 

preservando o equilíbrio do 

ecossistema local.  Estes trabalhos são 

normatizados e regulamentados por 

órgãos governamentais que se 

responsabilizam pela fiscalização deste 

tipo de atividades.

O produtor de madeiras deve 
observar com rigor as normas de 
manejo florestal em suas reservas, e 
obedecer ao ciclo de corte mínimo.

A Zanchet se preocupa e respeita o 
meio ambiente, a floresta é a nossa 
aliada, devemos reciclar e preservá-la, 
porque dela sobrevivemos.

CATÁLOGO
DE PRODUTOS



O assoalho auto travado da Zanchet é 

produzido com seleção de alta qualidade, 

com encaixes nos 4 lados, em 

equipamentos de ultima geração e secos 

em estufas próprias. Traduzindo em uma 

maior beleza e confiabilidade do produto 

após a sua instalação.

Autotravado

largura*espessura*

0,9 cm

1,8 cm

7,0 cm

6,5 cm

30 cm a 1,20 m

1,4 cm 9,0 cm 30 cm a 1,20 m

1,4 cm 6,5 cm 30 cm a 2,13 m

30 cm a 2,13 m

1,9 cm 10,0 cm 30 cm a 2,13 m

comprimento*

P I SOS EM MADE IRA

Produtos de seleção minuciosa na 

produção, secos em estufa, nas medidas 

tradicionais do mercado.

*Medidas sujeitas a alterações. Consulte-nos.

Tradicional

largura*espessura*

1,9cm

1,9 cm

1,9 cm

10 cm

15 cm

20 cm

Madeiras:  cumaru, perobinha, garapeira, jatobá e ipê

Madeiras: cumaru, perobinha, garapeira, jatobá e ipê

CUMARU GARAPEIRAPEROBINHA JATOBÁIPÊ



ITAÚBACUMARU

Confira o novo deck Zanchet, produto desenvolvido pela empresa, dupla-face, com 

alinhamento perfeito das peças e um exclusivo sistema de fixação com perfis de 

alumínio, onde elimina-se o uso de cavilhas. As peças ficam suspensas, com espaço para 

a passagem de água e ventilação resultando em maior durabilidade.

Deck

P I SOS EM MADE IRA

*Medidas sujeitas a alterações. Consulte-nos.

largura* comprimento*espessura*

1,0 cm 7,0 cm de 30 cm a 1,2 m

A Zanchet Madeiras possui em sua linha de produtos o assoalho autotravado dupla-face de 

teca termotratada, um produto com a exclusiva certificação FSC (Forest Stewardship 

Council), selo mundialmente reconhecido pelo manejo florestal responsável.

Piso de Teca



largura* comprimento*espessura*

1,5 cm 3,5 cm de 30 cm a 1,20 m

Lançamento em assoalhos, com 

encaixes macho e fêmea, 

produzido com matéria prima de 

alta qualidade e de beleza singular.

Parquet List

Produto com a qualidade Zanchet na seleção da matéria-

prima e secos em estufas próprias a vapor de alta pressão.

Taco Palito

largura*espessura*

1,4 cm 2,7 cm

1,8 cm 3,0 cm

largura*espessura*

1,8 cm 6,5 cm

Produto com características similares aos tacos,com encaixes 

nos quatro lados, auto-travado, possibilitando diferentes 

paginações tais como, Escama de Peixe.

Parquet Classic

P I SOS EM MADE IRA

largura*espessura*

7 cm

7 cm

10 cm

35 cm

42 cm

40 cm

Produto de alta qualidade, secos em estufas próprias com 

encaixes nos 4 lados, no sistema auto-travado.

Taco

*Medidas sujeitas a alterações. Consulte-nos.

cumaru, perobinha, 

garapeira, jatobá 

e ipê

Madeiras:

cumaru, perobinha, garapeira, jatobá, e ipêMadeiras:

piquiáMadeiras:

amêndola, cumaru, 

garapeira, jatobá

e ipê

Madeiras:

CUMARU PEROBINHA PIQUIÁ GARAPEIRA JATOBÁIPÊAMÊNDOLA



TELHADOS

Considerada referência em qualidade de estruturas e 

acabamentos, a Zanchet Madeiras, inova mais uma vez ao 

apresentar um produto novo, mas com a mesma 

credibilidade e tradição que há mais de trinta anos são 

reconhecidas pelo seu público consumidor..

 

Feitos a partir de madeiras recomendadas para uso 

estrutural, os Telhados Zanchet® seguem um rigoroso 

sistema padronizado desde a pré-montagem até a obra 

final, o que facilita prever a quantidade certa de material, 

evitando-se assim, desperdícios. 

Com um processo de montagem inovador, em que as 

peças são previamente encaixadas umas nas outras, os 

Telhados Zanchet® resultam em facilidade, economia 

e rapidez.

Os Telhados Zanchet se diferenciam dos telhados convencionais 

por trazerem inúmeras vantagens, tais como:

Por que usar Telhados Zanchet?

Telhados Zanchet®

CUMARU EUCALIPTOGARAPEIRAITAÚBA

MAIOR SEGURANÇA estrutural dentro dos 

padrões das normas técnicas da ABNT;

MAIOR VELOCIDADE E PRATICIDADE na 

montagem e execução da obra, já que as 

peças são pré-cortadas;

Por não apresentarem tesouras tradicionais 

na estrutura, propiciam MELHOR APROVEI-

TAMENTO DE ESPAÇO (sótão), além de 

tornarem o ambiente mais “clean”;

Possuem CUSTO COMPETITIVO;

São considerados ECOLOGICAMENTE 

CORRETOS por trabalharem com 

MADEIRAS de florestas renováveis;

Garantem MAIOR PRECISÃO em termos de 

alinhamento, nivelamento e esquadro das telhas;

Reduzem consideravelmente as chances de 

eventuais contratempos no decorrer da 

obra, por seguirem sistema padronizado de 

montagem, EVITANDO CUSTOS EXTRAS, 

que normalmente ocorrem com telhados 

convencionais.



TELHADOS E TELHAS

Telhados

Alinhamento preciso

A Telha em madeira da Zachet possui 

beleza e qualidade incomparáveis. Feita 

da espécie itaúba, madeira de alta 

durabilidade mais indicada e utilizada 

para ambientes externos.

Telha em madeira

A Zanchet entende que o telhado é 

uma das etapas mais importantes da 

obra e de sua residência. Por isso coloca 

um departamento técnico e 

experiência de mais de trinta anos a sua 

disposição para execução do projeto de 

seu telhado.

Profissionais especializados e recursos 

avançados de computação permitem que 

você visualize sua casa em três dimensões, 

bem como o desenho do telhado, antes 

mesmo da obra ser iniciada.

Além destas vantagens, com os recursos 

para projetos, você conhece 

exatamente os materiais e as 

quantidades que serão utilizadas de 

A Zanchet, buscando a qualidade máxima em seus produtos, 

possui em sua linha de produção uma máquina que permite 

o alinhamento preciso das peças a serem utilizadas em 

estrutura para telhados. 

forma a não haver sobras ou desperdícios. Com estas 

sofisticações a relação custo por metro quadrado de seu 

telhado é menor. E você ganha tempo e dinheiro.

Outro fator importante é a qualidade das madeiras. A 

Zanchet trabalha com um grande número de BITOLAS E TIPOS 

DE MADEIRAS. Todas testadas e ensaiadas pelo IPT.

Madeiras recomendadas e aprovadas para estruturas 

desta finalidade.

ITAÚBA Bitolas especiais



ESC ADA E FORROS

A Zanchet mantém um grande e diversificado estoque de 

peças e acessórios para construção de escadas de madeira. 

Além disso, nosso departamento técnico também auxilia no 

desenvolvimento de projetos especiais tanto para escadas 

como para guarda corpos ou balcões.

Escada

cumaru, garapeira, jatobá, perobinha e ipêMadeiras:

Forros tipo exportação, secos  em estufas alem de uma linha 

completa de mantas e sub coberturas para isolamento 

térmico, estão reunidos em um único setor para tornar mais 

fácil e ágil as suas compras.

Forros

angelin e cedrinhoMadeiras:

ANGELIN CEDRINHO PEROBINHAJATOBÁIPÊGARAPEIRACUMARU

Sempre com a consagrada qualidade 

dos produtos Zanchet, fornecemos 

também mão-de-obra treinada e 

especializada na instalação de escadas.
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