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Há mais de 30 anos
produzimos os mais
variados produtos 
em pré-fabricados 
de concreto e aço 

A Tamoyo oferece diversas
soluções para atender as
necessidades dos seus
clientes seguindo as normas
técnicas brasileiras e padrão
enxuto de construção.

Somos motivados pela
nossa história e satisfação

dos nossos clientes!



MISSÃO:
A Tamoyo Pré-fabricados tem por missão
desenvolver, produzir e comercializar produtos
e serviços com qualidade e pontualidade,
visando sempre a satisfação de seus clientes

VISÃO:
Ambiciona ser a melhor empresa de Pré-
fabricados em Concreto e aço do Estado de
São Paulo, com expansão no mercado
Nacional e Internacional

VALORES:
Trabalhar de acordo com as leis vigentes e
com ética profissional, oferecer o melhor
produto e serviço, prezando por um excelente
atendimento e esclarecimento técnico

Somos a 
Tamoyo Pré-Fabricados



SUA OBRA COM 
QUALIDADE E

PONTUALIDADE



Produtos e Serviços
A Tamoyo tem o que sua obra precisa

Lajes Convencional,
Treliçada e Protendida

Bloco estrutural e Bloco de vedação

Meios Blocos disponíveis 

Dimensões:
14X19X34 cm
14x19x39 cm
19x19x39 cm

Dimensões:
14x19x39 cm
19x19x39 cm
9X19X39 cm

Consulte outras medidas

Entre em contato e
 tire suas dúvidas



Produtos e Serviços
Resistência e durabilidade

Canaletas

Dimensões:
09x19x39 cm
14x19x39 cm
19x19x39 cm

Dimensões:
09x19x19 cm
14x19x19 cm
19x19x19 cm

Disponível meia canaleta

Dimensões:
2,10 a 3,00 m

Palanque para
alambrado

Palanques para
cobertura e mangueiro

Lasca para cerca

Marco para
georreferenciamento

Dimensões:
8x12x50 cm



Produtos e Serviços

Pérgolas, cimalhas, colunas, mesas, bancos,
brizes pré-moldados,  lixeira de concreto,

tampas para caixas e túmulos, entre outros.

Pilar e Placa Pré-moldada para muro

Acabamentos que fazem
a diferença

Confira mais produtos com 
a qualidade Tamoyo:

Meio fio ou guia 
de concreto

1,50 a 2,30 m de altura

Dimensões:
0,80 x 0,30 x 0,08 cm

  0,80 x 0,20 x 0,08 cm  



Estruturas Pré-fabricadas
 de Concreto 

As estruturas pré-fabricadas compõem
um método construtivo que oferece
agilidade na montagem devido sua
fabricação industrial, sustentabilidade
principalmente por não desperdiçar
materiais e qualidade seguindo processo
minucioso de um ambiente controlado.



Estruturas Pré-fabricadas 
de Concreto 

Nossas estruturas são montadas e
acompanhadas por profissionais
qualificados, treinados e equipados com
os devidos equipamentos de segurança
exigidos pelas normas vigentes.



Estruturas Metálicas

As estruturas metálicas suprem grandes
vãos e cargas com perfis leves, que são
produzidos em ambientes adequados,
minimizando perdas e poluição e, tudo
isso, com valores reduzidos perante
outros métodos construtivos.



Estruturas Metálicas

Os mais variados modelos de cobertura,
a exemplo: Estrutura em Arco, Duas
Águas, Uma Água, Ched, Ched Europeu,
Estruturas com Lanternim, Sistema
Multivigas para telhas de cerâmica e
Rabos de Pato e outros. Contamos com
telhas metálicas: Galvanizadas, de
Alumínio, Sanduíche com Poliuretano,
sanduíche com EPS, podendo ser do tipo
Onduladas, Trapézios, Canaletão.



Motivos para utilizar
Pré-fabricados

Previsão e redução de custos
Sustentabilidade 

(canteiro mais limpo  e organizado)

Pontualidade com a entrega e
compromisso  com os prazos estabelecidos

Mais segurança com a execução da obra

Padrão de qualidade
Aceitação de todo tipo de acabamento

Montagem rápida e racionalizada 
dos elementos pré-fabricados

Melhoria contínua de tecnologias

São diversos os motivos para você
usar os elementos pré-fabricados em
seu projeto comercial ou industrial.
Conheça alguns dos motivos!



Galpões Pré-fabricados
Estruturas Metálicas

Lajes Estruturais
Blocos e Canaletas

Traga seu projeto para a Tamoyo.
Não importa o tamanho do seu projeto, 

nós estamos aqui para realizá-lo!



Escritório de Vendas
Tupã/SP • R. Nhambiquaras, 144

• Centro •
CEP 17.600-060
14 • 3441-7227

   14 • 99701-2470

Fábrica
Tupã/SP • Rod. SP 294 Km 528

• Harmonia •
CEP 17.605-540
14 • 3441-6449

   14 • 99862-0588
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