
O cliente em 1º lugar desde 1991 



 
 Fundada em 1991 na cidade de São Paulo a Experte iniciou suas 
atividades com telas para antena parabólica. Hoje é uma empresa especializada 
em telas expandidas e perfuradas, mantendo em seu quadro de funcionários, 
profissionais capacitados para entregar sempre produtos de qualidade e 
durabilidade. Fabricamos telas para concretagem usadas em barragens, 
filtros, som ( auto falantes), coifas, atenuadores de ruídos, piso industrial, grades, 
antiofuscante para rodovias e várias outras finalidades de diversos ramos de 
atividade. 
 
 Nossos produtos são reconhecidos por nossos clientes pela qualidade 
e eficiência na  fabricação. Através de nosso departamento técnico, estamos aptos 
a executar os serviços de sua especialidade dentro dos melhores e mais modernos 
padrões, em conformidade com as normas técnicas vigentes no nosso país. 
 
 Amparados no nome que desfrutamos junto aos nossos clientes 
tradicionais, nos colocamos a sua inteira disposição para contatos técnicos ou 
comerciais, no tocante ao fornecimento de telas ou mão-de-obra especializada. 
 
 Profissionais altamente qualificados e maquinário de ponta, nossa 
fábrica coloca à disposição sempre muito profissionalismo e condições comerciais 
para melhor atendê-lo. 

Experte Metais Expandidos 
Produtos de Qualidade 

 
Pensou em fornecedor de telas expandidas e chapas perfuradas, pensou Experte 
Metais. 
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A chapa expandida pode ser utilizada para 
diversas finalidades. Da simples decoração ao 
uso industrial como proteção em portões e 
máquinas, piso, antiofuscantes para rodovias, 
divisórias, forros, telas para som ou 
mosqueteiras, móveis,     formas      para     
concreto   de  barragem, iluminação, grades 

automotivas, dentre muitas outras. Sua finalidade se expande a diversos ramos de atividade e a 
Experte Metais está pronta para atender a sua necessidade com um time técnico preparado para 
lhe entregar o melhor produto, com qualidade e a segurança de fechar um excelente negócio. 

Conhecendo as especificações da tela expandida 

Aço Carbono, Aço Inoxidável, Alumínio, Latão, Titânio, etc. 

Tela Exper10-E Modelos de telas expandidas 

 O processo de expansão não causa perdas de material, proporcionando um 
produto com menor custo e de alta resistência. 
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TELAS EXPANDIDAS 

 A chapa expandida é o resultado de um processo de corte e estiramento de chapa de 
aço formando uma espécie de malha. 

Tela Exper29-M 
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Tela Exper41-M 
Espessura de 2 mm 

Tela Exper38-M 
Espessura de 3 mm 

Tela Exper3C-E Tela Exper6-E 

Tela Exper04B-E Tela Exper12-M 
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TELAS EXPANDIDAS 

Malhas disponíveis para fabricação com  
espessura da chapa superior a 1,2mm 
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TELA BRISE na Malha 40 x 100 com 
cordão de 15 mm em Alumínio 
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Tela Exper41-M 

Tela Exper12-M 

Tela Exper38-M Tela Exper40-M 

Tela Exper14-M Tela Exper20-M 

Tela Exper10-E Tela Exper07-E 

Tela Exper06-E Tela Exper03C-E Tela Exper02A-E 

Imagens fora da escala. O tamanho da imagem da malha depende também da espessura e 
cordão utilizados na fabricação. 

Tela Exper09-E 

Imagens de algumas telas produzidas na Experte 
TELAS EXPANDIDAS 
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A tela antiofuscante tem por objetivo minimizar o 
ofuscamento do campo de visão dos condutores 
provocado pelos faróis dos veículos que circulam na 
pista no sentido oposto. Elas também são instaladas 
no decorrer de passarelas tanto urbanas quanto 
rodoviárias, a fim de impedir que pedestres se 
locomovam por áreas perigosas. 

Galvanizada a fogo 

Tela Antiofuscante  
Malha 34x133 ou  41x133 
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TELA ANTIOFUSCANTE 

Tela Experte instalada 
Pindamonhangaba / SP 

Além de muito prática, a tela antiofuscante pode ser 
instalada de forma fácil e  não  requer muita mão de 
obra, permitindo visão perpendicular. 

Os dispositivos antiofuscantes são formados  por tela de metal expandido, conforme a norma 
ABNT NBR 7941. Eles são instalados com suportes tubulares, ambos galvanizados por imersão a 
quente, conforme a norma NBR 6323.  

Detalhe da tela  
antiofuscante 

Exper34A-M Fechamento superior por perfil “U” e fechamento lateral com barra chata 

Descrição 
Altura 
(mm) 

Comprimento 
(mm) 

Acabamento 
Espessura 

(mm) 

800 3960 

Exper34B-M Fechamento lateral com barra chata 1200 2100 

Exper34C-M Fechamento lateral com barra chata 1500 2100 

Exper34D-M Fechamento lateral com barra chata 2000 2000 

Exper41A-M 800 3960 

Exper41B-M 1200 2100 

Exper41C-M 1500 2100 

Exper41D-M 2000 2000 

Fechamento superior por perfil “U” e fechamento lateral com barra chata 

Fechamento lateral com barra chata 

Fechamento lateral com barra chata 

Fechamento lateral com barra chata 

2,00  
 

ou 
 

2,65 

Malha 

34 x 133 

41 x 133 

- Especificação técnica 

Cordão 
(mm) 

5,50 mm 

5,50 mm 
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TELAS PERFURADAS 

A chapa perfurada é muito utilizada para 
iluminação, acústica, filtros, classificação 
de grãos, guarda corpo para escadas e 
sacadas, forros, revestimento de prédios, 
prateleiras, painéis para as mais diversas 
finalidades, dentre muitas outras 
aplicações. Nossa equipe técnica está 
pronta para apoiá-lo no seu projeto.  

Aço Carbono, Aço Inoxidável, Alumínio, Latão, Titânio, etc. 

A disposição reta é mais usada com objetivos estéticos, 
dando perfeito acabamento marginal. 

Na disposição alternada os furos formam, de um 
lado, uma linha reta e, do outro, uma linha de furos 
alternados e de uso industrial. 

Modelos de furos 
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Tela Exper02A-P 

Tela Exper06-P Tela Exper08A-P 

Tela Exper05-P Tela Exper08Q-P 

Em milímetros 

TELAS PERFURADAS 
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Tela Exper08Q-P Tela Exper08A-P Tela Exper06-P 

Tela Exper05-P Tela Exper03A-P Tela Exper03B-P 

Tela Exper02A-P Tela Exper01C-P 
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Tela Exper01A-P 

Imagens de algumas telas produzidas na Experte 
TELAS PERFURADAS 

Fabricamos telas sob medida. 

Muito mais qualidade para o seu produto. 



TELA EXPANDIDA DECORATIVA 

A tela expandida tipo Brise é indicada 
para reduzir a claridade externa do 
ambiente, impedindo a incidência direta 
do sol no interior do ambiente. É muito 
utilizada em revestimento de fachadas 
podendo ser aplicado na posição 
horizontal ou vertical.  

BRISE 

EXPERTE DECOR 
As telas Experte Decor são utilizadas para 
decoração de ambientes, móveis e 
aplicação estética nos mais diversos 
ramos. 

Tela Exper06-D 

Tela Exper06B-D 

Em
 m

ilím
etro

s 

Aço Carbono, Aço Inoxidável, Alumínio, Latão, Titânio, etc. 
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Tela Exper14-D 

Tela Exper20-D 

Tela  Expert40-M  



EXPERTE METAIS EXPANDIDOS LTDA 

Deixe a Experte surpreender você. 

Entre em contato conosco: 

(11) 2955-5694 
(11) 2955-5381 

experte@uol.com.br 
vendas@experte.ind.br 

www.experte.ind.br 

Rua Terceiro Sargento João Lopes Filho, 137 
Pq. Novo Mundo - São Paulo - SP CEP 02178-010 

facebook.com/expertemetais 

(11) 98699-8598 
whatsapp 


