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A Cogumelo é uma empresa de produtos e serviços em materiais

compósitos com mais de 40 anos de experiência no mercado. Os

produtos Cogumelo são alternativas tecnológicas ao aço, alumínio,

concreto e à madeira.

Desde a sua fundação, em 1973, mais de cinco mil clientes vêm

contando com a tradição e qualidade da marca Cogumelo – valores

esses coexistentes à sua capacidade e cultura de inovação. A empresa é

líder e pioneira no Brasil no processo manufatureiro da pultrusão,

método que viabiliza a fabricação de compósitos estruturais, utilizado

nas escadas Cogumelo.

A COGUMELO

Além das escadas, a Cogumelo projeta, fabrica e instala diversos outros

produtos em compósitos:

A Cogumelo é referência na fabricação de escadas em fibra de vidro no

país, com o melhor prazo de garantia do mercado. O Laboratório de

Qualidade da empresa está apto a realizar diversos testes mecânicos e

físico-químicos para seleção, homologação e controle das matérias-

primas utilizadas em seus produtos. São mais de 100 ensaios realizados

anualmente.

O sistema produtivo da Cogumelo conta com um rigoroso controle de

qualidade. No mercado de pultrudados, a Cogumelo é a empresa

nacional com o maior número de certificados do tipo “Type Approval”,

emitidos pelas empresas American Bureau of Shipping (ABS), Det

Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL) e Bureau Veritas (BV).

COMPROMISSO DE QUALIDADE

O Sistema de Gestão da Qualidade Cogumelo
está em conformidade com a norma ISO 9001
desde 2007.

As escadas Cogumelo são produzidas utilizando como referência

parâmetros e ensaios estabelecidos nas normas ABNT 16308, ANSI

14.5, NR-10, NR-17, NR-18, NR-35. Consulte-nos para mais informações.
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MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

ABERTA FECHADA

EFV-420 4,20 2,75 12

EFV-480 4,80 3,05 13

EFV-600 6,00 3,65 15

Escada Extensível Vazada Industrial (EFV)

Modelo Extensível Vazado, com perfis "U" em fibra de

vidro e degraus tipo “D” em alumínio com frisos

antiderrapante. Possui ainda sistema de catracas em

alumínio, luvas de proteção plástica nos degraus e

guias em aço galvanizado e alumínio para facilitar a

extensão e recolhimento do montante móvel.

Sapatas de borracha antiderrapante e ponteiras de

acabamento em nylon.

Modelo indicado para a utilização industrial e

doméstica. Não é recomendável o transporte

intensivo e frequente deste modelo de escadas em

racks de carros.

Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Degraus confortáveis em formato D

Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados. (8) EFV-420, EFV-13 não possuem corda.
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MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

ABERTA FECHADA

EFV-13 4,20 2,75 15

EFV-15 4,80 3,05 16

EFV-19 6,00 3,65 19

EFV-23 7,20 4,25 21

EFV-27 8,40 4,85 25

EFV-29 9,00 5,15 27

EFV-32 9,90 5,75 30

Modelo Extensível Vazado, com perfis "U" em fibra de

vidro e degraus tipo “D” em alumínio com frisos

antiderrapante. Possui ainda sistema de catracas em

alumínio, luvas de proteção plástica nos degraus e

guias em aço galvanizado e alumínio para facilitar a

extensão e recolhimento do montante móvel.

Sapatas de borracha antiderrapante e ponteiras de

acabamento em nylon. Cintas em tira de nylon

revestidas de borracha que se adaptam a qualquer

padrão de poste.

Modelo mais utilizado por profissionais de empresas

de telecomunicações.

Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Degraus confortáveis em formato D

Escada Extensível Vazada (EFV)
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados. (8) EFV-420, EFV-13 não possuem corda.
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MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

ABERTA FECHADA

EF-19 6,00 3,65 20

EF-23 7,20 4,25 23

EF-27 8,40 4,85 25

EF-29 9,00 5,15 29

EF-32 9,90 5,75 31

EF-38 12,00 6,95 47

Modelo Extensível Rebitado, com perfis "U" em fibra

de vidro e degraus circulares em alumínio com frisos

antiderrapante. Possui ainda sistema de catracas em

alumínio, guias de aço galvanizado e nylon para

facilitar a extensão e recolhimento do montante

móvel. Sapatas de borracha antiderrapante, batente

de borracha e ponteiras de acabamento em nylon.

Cintas em tira de nylon revestidas de borracha que

se adaptam a qualquer padrão de poste.

Modelo mais utilizado por profissionais de empresas

do setor elétrico.

Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Degraus com fixação por rebites

Escada Extensível Rebitada (EF)
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados.



MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

SFV-8 2,90 8

SFV-10 3,50 9

SFV-12 4,10 12

SFV-14 4,70 13

SFV-16 5,30 15

SFV-18 5,90 16

Modelo Singela Vazada, com perfis “U” em fibra de

vidro e degraus tipo “D” em alumínio com frisos

antiderrapante. Possui ainda sapatas de borracha

antiderrapante e cintas em tira de nylon revestidas

de borracha que se adaptam a qualquer padrão de

poste.

Modelo mais indicado para uso dentro de sítios e

limpeza de canaletas de casas.

Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Degraus confortáveis em formato D

Escada Singela (SFV)
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados.



MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

BF-2 0,6 3

Modelo Banqueta, com perfis em fibra “U” em vidro e

degraus planos em alumínio com frisos

antiderrapante. Possui ainda topo plástico,

articulações em aço galvanizado com sistema

antibeliscao e sapatas de borracha antiderrapante.

Diferentemente das RFs, o topo da BF-2 foi projetado

para que pessoas possam trabalhar sob ele.

Modelo mais utilizado em ambientes residenciais.

Carga de Trabalho 150kg

6 anos de garantia*4

Segurança nas tarefas domésticas

Banqueta (BF)
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados.



MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

RF-3 1,17 4

RF-4 1,47 5

RF-5 1,78 6

RF-6 2,07 8

RF-7 2,38 9

Modelo Tesoura Simples Acesso, com perfis em “U”

em fibra de vidro e degraus planos em alumínio com

frisos antiderrapante. Possui ainda topo plástico

diferenciado para apoio de acessórios e ferramentas,

articulações em aço galvanizado com sistema

antibeliscao e sapatas de borracha antiderrapante.

Todos os degraus são reforçados com mão francesa,

o que proporciona maior segurança.

Modelo mais utilizado para manutenção em

ambiente residencial.

Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Topo para apoio de ferramentas

Tesoura Acesso Simples (RF)

o topo não é considerado degrau – proibido subir
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados.



MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

TF-4A 1,35 8

TF-6A 1,95 12

TF-8 2,55 18

TF-10 3,15 22

TF-12 3,75 26

TF-14 4,35 28

TF-16 4,95 32

TF-18 5,55 36

Modelo Tesoura Duplo Acesso, com perfis “U” em

fibra de vidro e degraus planos em alumínio com

frisos antiderrapante. Possui ainda articulações em

aço galvanizado com sistema antibeliscao e sapatas

de borracha antiderrapante. Todos os degraus são

reforçados com mão francesa, o que proporciona

maior segurança.

Modelo mais utilizado para trabalhos de pintura e

manutenção.
Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Degraus em ambos os lados

Tesoura Duplo Acesso (TF)
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados. (8) Os modelos TF-4A e TF-6A são produzidos com perfis na coloração amarela. Demais TFs na coloração laranja.
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Modelo Multifuncional Tesoura e Extensível, com

perfis “U” em fibra de vidro e degraus tipo redondo

em alumínio com frisos antiderrapante. Possui ainda

sapatas de borracha antiderrapante. Sistema

multifuncional inteligente que permite que a troca de

função de tesoura para extensível (e vice-versa) com

simplicidade e praticidade.

Modelo indicado para profissionais como pintores,

mecânicos e eletricistas que precisam de um modelo

de escada multifuncional.

Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Sistema de articulação/extensão inteligente

Multifuncional Tesoura e Extensível (TE)

MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

EXTENS. TESOURA

TE-6-10 3,15 1,88 11

TE-8-14 4,20 2,50 13
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados.



Modelo Multifuncional Tesoura e Singela, com perfis

“U” em fibra de vidro e degraus tipo “D” em alumínio

com frisos antiderrapante. Possui ainda articulações

em aço galvanizado com sistema antibeliscão e

sapatas de borracha antiderrapante.

Modelo indicado para pintura de paredes e troca de

fiações e/ou lâmpadas.

Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Sistema seguro de travamento e articulação

Multifuncional Tesoura e Singela (TSH)

MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

SINGELA TESOURA

TSH-6-12 3,85 2,13 11

TSH-8-16 5,05 2,67 13
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados.



Modelo Plataforma de Trabalho, com perfis “U” em

fibra de vidro e degraus planos em alumínio com

frisos antiderrapante e um patamar de grade em

fibra de vidro com proteção antiderrapante. Possui

ainda um guarda corpo em fibra, dispositivo de

rodízio para movimentar sem esforço a plataforma e

sapatas de borracha antiderrapante. Uma barra

grega em fibra de vidro nas laterais fundamental na

estabilidade do produto.

Modelo mais utilizados em trabalhos de

manutenção, pintura e almoxarifado, substituindo a

necessidade de montagem andaimes para baixas

alturas.

Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Estabilidade, praticidade e segurança

Plataforma de Trabalho (EPT)

MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

EPT-085 0,85 24

EPT-110 1,10 28

EPT-140 1,40 36
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados.



A Banqueta Isolante da Cogumelo foi projetada para

dar conforto e segurança no trabalho de eletricistas,

isolando o usuário de possíveis descargas elétricas*8.

O patamar de 50x50cm é uma grade injetada em

fibra de vidro, com cobertura antiderrapante. A

tensão nominal de trabalho é de 50 KVA. Produzida

atendendo aos critérios da NR10.

Equipamento voltado para a utilização de eletricistas

para isolamento e segurança em intervenções em

subestações, cubículos e painéis elétricos.

Carga de Trabalho 120kg

1 ano de garantia*4

Patamar de 50x50cm em fibra de vidro

Banqueta Isolante (EBI)

MODELO ALTURA (m) PESO (kg)

EBI-030 0,30 6
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Notas: (1) As Escadas Cogumelo são compostas por perfis em Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), degraus em alumínio e acessórios de outros materiais. (2) Os perfis em PRFV são considerados isolantes por possuírem alta resistividade elétrica, além de não enferrujarem. (3) Peças de 
reposição e manutenção disponíveis sob consulta. (4)  Garantia contra defeito de fabricação. (6) Imagens são meramente ilustrativas. (7) Os pesos dos produtos são aproximados. (8) As condições e normas de segurança devem ser respeitadas.
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OPCIONAIS
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Em caso de necessidade de personalização

das escadas, a Cogumelo conta com uma

série de opcionais. Entre eles:

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Através da nossa rede de parceiros a

Cogumelo disponibiliza ao mercado peças

de reposição de todos os modelos da linha

de escadas.

facebook.com/cogumelocompositos



www.cogumelo.com.br
vendas@cogumelo.com.br

+55 (21) 3408 9000
Av. Brasil, 44879 - Campo Grande

Rio de Janeiro - RJ, Brasil 


