
 

 
TIGRE LANÇA NOVA LINHA DE TORNEIRAS 

 
Portfólio contempla modelos para cozinha, banheiro e área de serviço  

 

São Paulo, 31 de julho de 2017 – Focada em oferecer produtos ligados à condução de água, seja 

dentro ou fora da parede, o Grupo Tigre, líder na fabricação de tubos e conexões e um dos 

maiores provedores de soluções para o setor da construção civil, lança linha de torneiras com 

42 itens no portfólio. 

 
São 19 torneiras para cozinha, 12 para banheiro, sete para área de serviço e quatro reparos – 

todas desenvolvidas em Plástico de Engenharia (ABS), material com alta resistência e 

durabilidade. Como não enferrujam e não sofrem corrosões, os produtos são indicados para 

aplicações em áreas externas ou naquelas expostas à maresia. Além disso, os modelos de 

cozinha e banheiro possuem bico arejador, que regula a saída de água e garante até 50% de 

redução no consumo.  

 
As bicas das torneiras Tigre têm dupla vedação, o que garante segurança contra vazamentos. 

Além disso, o sistema com anel deslizante na bica reforça a estanqueidade. Por serem 

desenvolvidas em ABS, também possuem superfície interna 100% lisa, o que não permite o 

acúmulo de sujeira. 

 
Com volantes com Sistema Giro Fácil, é possível abrir e fechar a torneira com mais leveza e 

ergonomia. Ainda, a bica móvel pode ser movimentada com facilidade para o direcionamento 

do jato d’agua. 

  
“A Tigre está cada vez mais focada em oferecer soluções para completar o ciclo da condução da 

água. Assim, pensando também em reforçar a atuação da companhia fora da parede, foi 

desenvolvida essa nova linha de torneiras. Com todos os itens do portfólio, conseguimos 

atender às necessidades do consumidor em todos os espaços de sua casa”, afirma Rene Kuhnen, 

gerente de Marketing de Produtos da Tigre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Portfólio da nova Linha de Torneiras Tigre 

 

- Para cozinha 

Modelos: Horizontal, Bica Alta Parede e Bica Alta Mesa 

Volantes: Tigre Cross (Cruzeta) e Tigre Orbe (Redondo) 

Cores: Branco, Branco/Cromo e Cromo 

 

 

 

 

 

- Para banheiro 

Modelos: Bica Alta mesa e Bica Baixa Mesa 

Volantes: Tigre Cross (Cruzeta) e Tigre Orbe (Redondo) 

Cores: Branco, Branco/Cromo e Cromo 

 

 

 

 

- Para área de serviço 

Modelos: Tanque Máquina, Tanque e Pia 

Volantes: Tigre Cross (Cruzeta)  

Cores: Branco e Branco/Cromo 

 

 



 

 

- Para reparos 

Modelos: Tigre Cross (Cruzeta) e Tigre Orbe (Redondo) 

Cores: Branco e Cromo 

 

 

 

 
 
Sobre a Tigre 

Com uma história de mais de 75 anos, o Grupo Tigre é o maior fabricante de materiais plásticos 
para construção e líder no Brasil em tubos e conexões de PVC. Sinônimo de pioneirismo e 
inovação, a Tigre oferece um amplo portfólio de produtos que atendem os mercados predial, de 
infraestrutura, de irrigação e industrial. Presente em cerca de 40 países, possui sete mil 
funcionários, 11 plantas no Brasil e 12 no exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, 
Equador, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Uruguai. Além de tubos e conexões, fazem parte do 
portfólio as marcas Claris Tigre (esquadrias de PVC), Tigre Ferramentas para Pintura, Tigre-ADS 
(tubulações de PEAD para saneamento e drenagem), Fabrimar (metais sanitários) e TSAE – Tigre 
Soluções para Água e Efluentes. 

Mais informações para a imprensa 

CDN – Comunicação Corporativa 
Marisol Morão / Patrícia Pesce / Júlio Franco 
(11) 3643 2789 / (11) 3643 2773 / (47) 3441 5163 
marisol.morao@cdn.com.br / patricia.pesce@cdn.com.br / imprensa@tigre.com 
 


