
 

 
Tigre amplia linha de grelhas ‘abre e fecha’ com design exclusivo 

 
Variedade de cores, formatos e tamanhos permite múltiplas aplicações à linha 

 
Setembro de 2017 - A fim de oferecer aos consumidores mais comodidade e qualidade 
para produtos que ficam fora da parede, o Grupo Tigre amplia a linha de grelhas com 
opção ‘abre e fecha’ e design exclusivo de ondas.   
 
Fabricados com plásticos altamente resistente, que garantem maior vida útil à linha, os 
produtos têm aplicação versátil, e podem ser utilizados em ralos e caixas sifonadas de 
banheiros, lavanderias, sacadas, varandas ou em outras áreas molhadas de obras 
residenciais e comerciais.  
 
Disponíveis nas cores branca, titânio e cromada, nas versões redonda e quadrada, e nos 
tamanhos 100 mm e 150 mm, as tampas não enferrujam e nem descascam, mesmo com 
a exposição ao ar livre.  
 
“A variedade de opções permite ao cliente garantir a qualidade e funcionalidade, mas 
sem abrir mão de um design que se integre a sua decoração”, reforça Rene Kuhnen, 
gerente de Marketing de Produtos da Tigre, líder na fabricação de tubos e conexões e 
um dos maiores provedores de soluções para o setor da construção civil. 
 
Outro benefício da nova linha de grelhas Tigre é que, além de permitir o controle de 
escoamento de água, quando fechada impede a entrada de insetos e reduz o retorno do 
mau cheiro. A função ‘abre e fecha’ do ralo garante, ainda, segurança quando instalado 
em áreas externas, pois evita o contato dos mosquitos, como o Aedes Aegypti, com a 
água parada de caixas sifonadas.  
 
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. 
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