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Múltiplas qualidades
em um só produto!
ZINCADA | ELETROSSOLDADA | CRIMPADA
·· O PVC de alta aderência confere maior proteção
contra a corrosão, especialmente em áreas
litorâneas;
·· A crimpagem permite perfeito tensionamento e
acabamento;
·· Proporciona mais segurança;
·· Possui variedade de cores e alturas;
·· As escoras são utilizadas a cada 25 metros e nos
pontos de mudança de direção.
Malha

50 x 100 mm

Fio

2,50 mm

Comprimento

25 m

Altura (m)

1,00

1,20

1,50

1,80

2,00

Azul (RAL 5005)
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Verde (RAL 6005)
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TERMO DE GARANTIA DISPONÍVEL NO SITE MORLAN.COM.BR

Postes e escoras
são revestidos
com PVC de alta
aderência, interna
e externamente.

POSTES TELLACOR MORLAN®

ARAME TELLACOR MORLAN®

Os postes e escoras Tellacor Morlan são fabricados em
aço galvanizado e revestidos com PVC de alta aderência,
interna e externamente.
Disponível nos modelos curvo e reto, sendo o curvo com dobra
de 45°, os postes possuem tampa personalizada Morlan,
fabricada em nylon, que proporciona beleza no acabamento
e proteção aos postes, impedindo a entrada de água.
As escoras têm como finalidade ancorar os postes e devem
ser utilizadas a cada 25 metros lineares de instalação
e nos pontos de mudança de direção. Elas recebem
encaixes personalizados Morlan, fabricados em nylon, que
proporcionam perfeita fixação em vários ângulos, beleza no
acabamento e proteção para as escoras, pois impedem a
entrada de água dentro delas.
O poste reto é fabricado com 1,50, 2,00 e 2,50 m de altura.
Já o poste curvo com 2,50 m de altura (+0,45° m) e as
escoras com 2,00 e 2,50 m. Todos os itens estão disponíveis
em três opções de cores, são elas:
· Azul (RAL 5005)
· Branco (RAL 9016)
· Verde (RAL 6005)
Postes retos e curvos possuem 2” de diâmetro e as escoras
1 1/2” de diâmetro.
Para correta instalação, orientamos que escolha a altura dos
postes conforme a altura da tela, como indicado na tabela.

Durante a instalação, faça as amarrações
necessárias com o arame revestido Tellacor
Morlan®, fabricado com arame de aço zincado
e revestimento PVC de alta aderência e
desenvolvido para que tais amarrações tenham a
mesma cor da tela.

Altura da Tellacor (m) 1,00

1,20

1,50

1,80

2,00

Comercialização

Altura do Poste Reto 1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

Embalagem com
10 rolos de 1 kg

Comprimento
da Escora

Diâmetro do fio

2,50 mm

2,00

2,00

2,50

2,50

Altura do
Poste Curvo

2,00

2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 +
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Azul (RAL 5005)
Opções de cores

Branco (RAL 9016)
Verde (RAL 6005)

eda a fixação da tela ao
eiro mourão (esticador)

INSTALAÇÃO

1
50CM

2
EM MÉDIA 3M

3
4

Cavar buracos com
profundidade de 50cm
para colocação dos
mourões de concreto
ou madeira.
Deve-se prestar atenção
ao alinhamento e a altura
dos mourões.
A distância entre os
mourões deve ser
de 3 a 3,5 metros.
O fechamento dos
buracos pode ser feito
com concreto ou terra.

Proceda a fixação
da tela ao primeiro
mourão (esticador)
utilizando-se de
arame Tellacor.

Alinhe e estenda a
tela ao longo da cerca.
Confirme se a tela está
bem alinhada antes de
ser esticada.
Dê preferência para
utilizar pente esticador
que prenda todos os fios
horizontais ao esticar
a tela, de modo que
todos estes fios sejam
esticados ao
mesmo tempo.

morlan.com.br | 08000 55 4515
Siga-nos nas redes sociais

ALAVANCA

5
6
7
8

Proceda o esticamento
da tela utilizando-se
de um esticador de
catraca posicionado na
extremidade oposta da
amarração inicial da tela.
Cuidado ao tracionar
a tela.
Fixar a tela aos mourões
intermediários
utilizando-se de
arame Tellacor.

Em caso de necessidade
de emenda de telas, a
mesma pode ser feita
amarrando-se todos os
fios da tela utilizando-se
de arame Tellacor.

Caso haja pontos
com abaulamento utilize
o alicate de crimpagem
para fazer os ajustes
necessários.

