
AGILIDADE E QUALIDADE DO
PROJETO À EXECUÇÃO



Fundada em 2010 a LBN conta com uma área de 10.000m2 e possui parques fabris modernos onde todos os processos 

produtivos são monitorados a fim de garantir qualidade em todos os seus produtos. A LBN também investe 

constantemente no treinamento de seus profissionais, pois acredita que eles são elemento-chave para obter 

resultados excelentes. Superando expectativas e participando com frequência de ações comercias junto a seus clientes, 

a LBN vem fazendo história construindo e fortalecendo parcerias ano após ano.

A  EMPRESA

Política da Qualidade

“Fornecer soluções em estruturas metálicas e pré-moldados de concreto para os segmentos agrícola, empresarial, 

residencial, esportivo buscando a melhoria continua dos processos, aliado ao desenvolvimento dos colaboradores, 

gerando a satisfação dos clientes e a sustentabilidade do negócio”.

Nossa Missão

Vender produtos de qualidade a preços competitivos, visando 

sempre à satisfação do cliente, parceria com fornecedores, 

objetivando o lucro necessário para o crescimento da empresa e da 

equipe de colaboradores.

Nossos Valores

Buscamos qualidade como garantia de sucesso.

Respeitamos nossos clientes, fornecedores  e colaboradores.

Incentivamos a comunicação, a criatividade, e o respeito ao próximo.

Agimos com integridade e queremos qualidade em tudo o que 

fazemos.

Prestamos sempre um serviço diferenciado e com alto padrão de 

qualidade.

Visão 2025

Ser reconhecida pela qualidade da marca LBN 

no sul do Brasil.



ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

Para promover a total sa�sfação de seus clientes, a Metalúrgica LBN desenvolve soluções de estruturas de 
concreto pré-moldado específicas para cada projeto nos segmentos:

APOIO NA IMPLANTAÇÃO

Com uma equipe formada por consultores, engenheiros e construtores, a Metalúrgica LBN acompanha 

todas as etapas de implantação da estrutura, desde a avaliação do terreno, projetos estruturais, até o 

transporte e a montagem das peças de concreto pré-moldado, inclusive a montagem da cobertura, piso e 

outros serviços que se fizerem necessários, entregando a obra pronta para o cliente.

INDUSTRIAL, COMERCIAL, RESIDENCIAL, RURAL, ENTRE OUTROS.

Cliente: Printmax



Placas de Fechamento
As placas de fechamento são elementos pré-fabricados u�lizados para a vedação de edificações, sempre 
apoiadas em uma estrutura pré-moldada. São aplicadas de forma sobreposta, podendo ser u�lizadas em 
fechamento parcial ou total da edificação. Aplicação em obras industriais, comerciais, residenciais entre 
outras.

SOLUÇÕES COMPLETAS
DA FUNDAÇÃO À COBERTURA DA OBRA.

Caracterís�cas

Vantagens

Espessura de 8, 10 e 15 cm e 
altura 125cm

Comprimento até 6 metros

Pode ser preparada com
aberturas de portas e janelas

Paredes com acabamento liso,
prontos para receber pintura

Rapidez

Economia

Redução da mão-de-obra

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS



ESTRUTURAS METÁLICAS

Coberturas e fechamentos

laterais para pavilhões

Industriais

Pavilhões com tesouras em

estrutura metálica. Lanternim para 

ventilação interna e platibandas de

acabamento.

Cliente: Versátil

Cliente: Sivel

Pavilhões administrativos

Pavilhões em estrutura metálica

com revestimentos em painéis

termoacústicos.

Cliente: Sindicato dos Metalúrgicos

Pavilhões para

quadras esportivas

Pavilhões em estrutura metálica

abertos nas laterais com lanternim

de ventilação na cobertura



Pavilhões para canteiros de obra

Pavilhões modulares de fácil montagem e desmontagem podendo ser

reutilizados em diversas obras. 

Cliente: Viero/Berneck

Pavilhões para

máquinas agrícolas

Pavilhões com pilares e tesouras em

estrutura metálica com pé direito e

aberturas de portas compatíveis para

entrada de grandes máquinas agrícolas.

Cliente: SMJ CONSTRUÇÕES

Pavilhões para aviários

Pavilhões metálicos com

estrutura galvanizada.

ESTRUTURAS METÁLICAS



COBERTURAS

Cobertura em duas águas

Cobertura em duas águas, confeccionada em

diversas formas de tesouras,

ótima para dar maior vazão no escoamento da água. 

Cliente: Printmax

Cobertura em uma água

Cobertura em uma água

confeccionada em diversas formas

de tesouras, ideais para cobertura

de garagens, prédios.

Cliente: Jorge Frei

Cobertura em arco

Cobertura em arco com tesouras no

mesmo formato, excelente para

aproveitamento de alturas.

Cliente: Charles (Sorvepães)



COBERTURAS

Cobertura em shed

Cobertura em shed, feita de tesouras treliçadas, excelente para construção de

empresas, aproveitando ao máximo o espaço interno

Cliente: Comercial Argenta

Tipos de telhas

Colonial

Trapezoidal

Ondulada

Painel de fechamento termoacústico



ESTRUTURAS METÁLICAS

Coluna treliçada

Coluna treliçada feita de perfis "U",

podendo ser confeccionada em inúmeras

alturas, utilizadas para apoio das vigas

e tesouras. 

Coluna de tubular

Coluna tubular feita de perfis "U"

enrijecido podendo ser confeccionada em

inúmeras alturas, utilizadas para apoio das

vigas, tesouras e suporte para ponte rolante.

Mezanino metálico com escada

Mezanino metálico acompanhado de escada metálica que podem ter os pisos

confeccionados em madeiras, drywall, ou outras opções, suportando cargas elevadas,

são ótimos para aproveitamento do espaço interno, com pouco investimento.

Cliente: Jorge Frei

Cliente: Mig Aço

Cliente: CRVA



ESTRUTURAS ESPECIAIS

Estruturas especiais

Pórtico de entrada e cobertura de estacionamento com grandes

vãos livres de apoio (Cliente Sonda)

Cobertura sobre fábrica existente com vão livre de 27,5 m

(cliente Ervateira Cristalina)



www.metalurg ica lbn .com.br

PRINCIPAIS CLIENTES
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