
 

 
 
 

AS 13 VANTAGENS DOS DECKS DE ALUMÍNIO 
 
 
 

                                                                             
Por vários anos, força, resistência às intempéries, 

leveza e vantagens ecológicas tornaram o alumínio 
um material muito popular para projetos de 

construção residencial e comercial. Recentemente, o 
alumínio também tem sido usado para a construção 

de terraços ao ar livre porque oferece muitas 
vantagens, aqui estão 13: 
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1. Resistência: duas a três vezes mais forte do que os 

materiais tradicionais usados para decks de construção - as 
estruturas de alumínio são mais rígidas e fortes do que as 
de madeira. As vigas de madeira ou alumínio podem ser 
instaladas a pelo menos 70 cm de distância, sem risco de 
tombamento, independentemente do peso dos elementos 

que coloque no seu terraço. 
 

2. Leveza: Fácil de manusear, o alumínio pesa de 1/4 a 1/3 
do peso da madeira. Por exemplo, uma lâmina de alumínio 
de 5,80 metros pesa 8 kg, uma lâmina de madeira 21 kg e 

uma lâmina composta do mesmo tamanho 25 kg. 
 
 

3. Um perfil ecológico: o alumínio não é tóxico e, além disso, 
é hipoalergênico. Não emite VOCs (compostos orgânicos 

voláteis), mesmo durante sua instalação inicial. Além disso, o 
alumínio pode ser reciclado perfeitamente. Praticamente 
indestrutível, 100% do alumínio usado na construção dos 

decks pode ser reaproveitado posteriormente. 
 
 

4. Resistência a insetos: cupins, formigas carpinteiras, 
vespas e outras pragas não serão tentadas por seu deck de 

alumínio. 
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5. Resistência às intempéries: O alumínio não é poroso e, 

portanto, não sofre qualquer deterioração devido à chuva ou 
neve. À prova d'água e resistente à umidade, não deforma, 
encolhe, torce, racha ou corta como uma lata de madeira. 
Da mesma forma, não sofre danos do sol ou do frio, como 
o plástico ou materiais derivados. O alumínio não enferruja 

e é um material ideal para decks à beira-mar. 
 
 

6. Impermeabilização: A água não escorre entre as réguas, 
permitindo a utilização do espaço por baixo do tabuleiro. 

 
7. Resistência ao fogo: Quando exposto a faíscas ou chamas 
(por exemplo, se você estiver fazendo um churrasco no seu 

pátio), o alumínio não queima ou derrete. 
 

8. Uma estética notável: Os decks de alumínio estão 
disponíveis em várias cores, incluindo RAL Wood. Os 

acabamentos são resistentes aos raios ultravioleta e não se 
deterioram com o tempo. 
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9. Sem manutenção: Manter um pátio de alumínio se reduz a 

apenas um jato de água de vez em quando. Com uma 
limpeza rápida, as manchas de alimentos ou líquidos 

desaparecem facilmente. 
 

10. Pega: As pranchas de alumínio contêm partículas que 
evitam que a superfície fique escorregadia quando molhada. 

O terraço de alumínio é totalmente antiderrapante, ideal 
para cobrir a sua piscina. 

 
 

11. Condução térmica: o alumínio tem propriedades de 
condução térmica ideais para um pátio e permanece fresco 

mesmo sob luz solar direta. Você pode caminhar 
confortavelmente nele no verão, mesmo com os pés 

descalços. 
 

12. Conformidade com os padrões: As pranchas de alumínio 
atendem aos padrões impostos pelo código de construção 

local. (CEE) 
 

13. Durabilidade: durável e forte, o alumínio manterá sua 
aparência e funcionalidade por muitos anos. Sua resistência 
ao longo do tempo torna-o um investimento extremamente 

duradouro. 
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