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DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS



EMPRESA

VISÃO

VALORES

Fundada em 2009 e com sede em Curitiba, a DANNCO Distribuidora de Equipamentos é uma empresa especializada na importação e 
distribuição de equipamentos e suprimentos para construção civil e a seco. Uma empresa brasileira com o conceito de inovação e pioneirismo.

Alia-se aos melhores fornecedores internacionais para disponibilizar ao mercado brasileiro as melhores soluções em equipamentos e 
ferramentas.

Focada em oferecer aos seus clientes equipamentos profissionais que geram mais eficiência, produtividade, ergonomia e segurança no 
trabalho, a DANNCO inova os canteiros de obras espalhados pelo Brasil com as mais modernas tecnologias.
 

MISSÃO

Fornecer equipamentos e suprimentos inovadores que gerem produtividade, eficiência e qualidade nas obras da construção civil e 
a seco para garantir a satisfação dos seus clientes.

Ser referência de excelência nos negócios em que atua e estar entre os principais distribuidores de produtos inovadores para o 
mercado brasileiro.

 Inovação - oferecer aos nossos clientes sempre equipamentos e suprimentos inovadores no mercado.

 Qualidade-sempre prezando com a qualidade máxima de seus produtos.

 Produtividade - equipamentos que proporcionam aos clientes produtividade em suas obras..

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

INOVAÇÃO EM EQUIPAMENTOS
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MARCAS

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

DANNCO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Santa Catarina, 65 Sala 408 A Água Verde

Curitiba-PR
Telefone: (41) 3045 0008
contato@dannco.com.br

www.dannco.com.br  

Oferecer o melhor para nossos clientes sempre é um desafio, por este motivo a DANNCO busca no mercado internacional as melhores 
marcas de produtos que vão de encontro com as necessidades dos clientes. 

Produtos e marcas conceituados caminham juntos com o mesmo conceito de inovação; onde o diferencial e a busca de equipamentos 
profissionais para determinado tipo de trabalho focam sempre na constante busca da qualidade. Com este conceito a DANNCO inova em 
oferecer aos seus clientes produtos com a máxima tecnologia para visar a produtividade nos canteiros de obras, espalhados pelo Brasil. 

Equipamentos usados e aprovados nos mercados mais exigentes como Europa e América no Norte agora estão disponíveis para você 
fazer a diferença, aumentar sua produtividade e obter lucro em suas obras.

                                                                        Com a ferramenta certa tudo é possível!
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Sistema de Fixação à GÁS 

AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE E 
SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES RÁPIDAS

5x MAIS RÁPIDA QUE O SISTEMA À PÓLVORA;

FÁCIL MANUSEIO;
FIXAÇÕES PRECISAS;
PORTÁTIL PARA SER USADA EM QUALQUER OBRA.

DRYWALL
FAST SYSTEM

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

CONCRETO E AÇO

*fonte imagem ..internet



CONCRETO E AÇO

Aplicações

•
   blocos, alvenaria e aço;
•Instalações do sistema Drywall, forros e paredes;
•Fixações elétricas, hidráulicas e peças leves.

Instalações em Steel Deck;
 Fixação de tela de amarração alvenaria;
Fixação de gastalhos.

Fixação de guias e perfis metálicos em concreto,

•
•
•

Vantagens e Benefícios

• 5x mais rápida que o sistema à pólvora;
• Portátil para ser usada em qualquer obra;
• Fixações precisas;
• Baixo nível de ruído;
• Fácil manuseio e manutenção.

• Acompanha 2 Baterias
• Carregador de Bateria
• Óculos de proteção
• Protetor Auricular
• Óleo para lubrificação
• Manual de instruções
• Mala para transporte
• Garantia de 1 ano

Fixação à Gás é um sistema inovador que oferece grande agilidade e produtividade nas aplicações de pinos em concreto 
e aço para diversas aplicações tais como tela para amarração de alvenaria ,instalação de guias e forros em Drywall, fixação de 
tubulações, elétricas e hidráulicas, gastalhos e muitas outras... Uma ferramenta portátil que não possui cabos ou conexão com 
a energia oferecendo maior ergonomia com fixações precisas e seguras. 

Com um trilho com capacidade de 42 pinos e disparos seqüenciais proporciona maior produtividade nos trabalhos 
contínuos, sua célula de gás com uma autonomia de 1000 disparos permite maior velocidade do que todos os sistemas 
convencionais.

Projetada para alcançar a máxima eficiência as pistolas finca pino a gás da ProMax geram a produtividade que você 
precisa em sua obra.

Incluso

Disparos por carga

Baterias

Tempo de recarga

Disparos por célula

Peso Líquido

Modelo

3000+

2 Horas

1000+

3,7 kgs

PRO40C

Dimensões 393mmX338X100mm

Ni-MH 6V 1.4Ah

Capacidade do Trilho 42 Pinos

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

Força do impacto ( J )

Medida Pinos

Nível Sonoro

90J

15mm ~ 40mm

95dB

  Especificações 

EQUIPAMENTOS

Pistola Finca Pino - PRO40C

Alto poder de ignição
Mais força e combustão limpa

Bateria
Portátil com alto rendimento

Alta capacidade
Armazena até 42 pinos

Rápida recarga
Fácil manuseio

Sistema a Gás (GAS154)
Maior velocidade e praticidade 

Cabo Emborrachado
Maior conforto nas aplicações

Trilho Removível
Fácil limpeza e manutenção

A pistola finca pino PRO40C foi desenvolvida para 
fixação de pinos de 15mm ~40mm, em concreto e aço. 
Totalmente portátil, não requer nenhum sistema 
conectado a energia ou compressores. Seu fácil manuseio 
não necessita nenhum treinamento prévio ou licença para 
operá-la. 
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DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

CONCRETO E AÇO

• Acompanha 2 Baterias
• Carregador de Bateria
• Óculos de proteção
• Protetor Auricular
• Óleo para lubrificação
• Manual de instruções
• Mala para transporte
• Garantia de 1 ano

Incluso

Disparos por carga

Baterias

Tempo de recarga

Disparos por célula

Peso Líquido

Modelo

4000+

1 Horas

1000+

4,0 kgs

PRO50C

Dimensões 375mmX335X110mm

Li-ion 7,2V 1.5Ah

Capacidade do Trilho 30 Pinos

Força do impacto ( J )

Medida Pinos

Nível Sonoro

100J

15mm ~ 40mm

95dB

  Especificações     Pistola Finca Pino - PRO50C

    PRO80STPistola Finca Pino - 

Disparos por carga

Baterias

Tempo de recarga

Disparos por célula

Peso Líquido

Modelo

4000+

2 Horas

1000+

3,5 kgs

PRO80ST

Dimensões 375mmX365X107mm

Ni-MH 6V 1.5Ah

Capacidade do Trilho 80 Pinos

Força do impacto ( J )

Medida Pinos

Nível Sonoro

80J

18mm ~ 64mm

95dB

  Especificações

PRO50C

O modelo PRO50C é um lançamento da linha ProMax, 
agora com100 Jaules de potência esta ferramenta oferece toda 
força que as fixações mais duras precisam. Também conta com 
um bico diferenciado para aquelas fixações de difícil acesso. 

O modelo PRO80ST foi desenvolvido para fixação de pinos 
ST 18mm ~ 64mm, pinos com a finalidade de fixações da madeira 
em concreto, como exemplo rodapés, vista de portas, chapas  em 
concreto, entre outras fixações necessárias de madeira em concreto 
na construção civil. Com capacidade para 80 pinos em disparos 
seqüenciais possui o mesmo sistema rápido e eficiente.

PRO80ST

Código Descrição Tam Qtd (Cx)

PIN38ST Pino Aço Galvanizado ST 38mm 1000

• Acompanha 2 Baterias
• Carregador de Bateria
• Óculos de proteção
• Protetor Auricular
• Óleo para lubrificação
• Manual de instruções
• Bolsa de Nylon com alça para transporte
• Garantia de 1 ano

Incluso

EQUIPAMENTOS
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CONCRETO E AÇO

Acessórios PRO40C

Código Descrição Diametro
(mm)

Comprimento
(mm)

Aplicação Substrato Qtd 
(Cx)

PRE3015 Pino ½"   15mm Ponta Balística Aço 3,1 15 Steel Deck Aço estrutural 1000

PRE3019 Pino 3/4"19mm Ponta Balística Aço 3,1 19 Amarração de alvenaria, Drywal, elétrica, hidráulica Concreto,fck >30Mpa 1000

PRE3022 Pino 7/8"22mm  Liso Aço Galvanizado 3,1 22 Amarração de alvenaria, Drywal, elétrica, hidráulica Concreto,fck >30Mpa 1000

PRE2725 Pino 1" 25mm Liso Aço Galvanizado 2,7 25 Instalação de Drywall, elétrica, hidráulica Concreto,fck <30Mpa 1000

PRE2732 Pino 1 1/4" 32mm Ponta Balística Aço 2,7 32 Fixação de gastalho Concreto,fck <30Mpa 1000

PRE2740 Pino 1 2/4" 40mm Liso Aço Galvanizado 2,7 40 Fixação de gastalho Concreto,fck <30Mpa 1000

Código Descrição Detalhe Qtd (Cx)

CLI30 Clip Teto para amarração Fixação de tirante 250

ARL23 Arruela cônica em aço,23mm Fixação tela alvenaria 250

PON40C Ponteira imantada Acessório imantado 1

Fc154  Célula de gás Promax 154mm Gás ( Propano+Butano) 1

PINOS - LINHA EASYFIX

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

CARGA PERMISSÍVEL

0700083107565

FIXAÇÃO DO PINO
(embutimento em MM)

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO fck

20Mpa 30Mpa 35Mpa

Tração (kgf) Corte (kgf) Tração (kgf) Corte (kgf) Tração (kgf) Corte (kgf)

16 33 40 36 44 38 49

19 47 76 58 93 69 111

22 47 85 58 98 69 111

25 47 93 58 102 69 111

CONCRETO E AÇO INSUMOS

Célula de gásPonteira imantada Arruela cônicaClip teto
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AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE E 
SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES À GAS

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

- RÁPIDA E SEGURA;
- FÁCIL MANUSEIO;
- NÃO NECESSITA DE COMPRESSORES;
- PORTÁTIL PARA SER USADA EM QUALQUER OBRA.

Sistema de Fixação à GÁS 

MADEIRA



MADEIRA

Alto poder de ignição
Mais força e combustão limpa

Bateria NiMH
Portátil com alto rendimento

Alta capacidade
Armazena até 48 pregos

Rápida recarga
Fácil manuseio

Cabo Emborrachado

Maior conforto nas aplicações

Sistema a Gás (GAS154)
Maior velocidade e praticidade 

• 2 Baterias NiMH
• Carregador de Bateria
• Óculos de proteção
• Protetor Auricular
• Óleo para lubrificação
• Manual de instruções
• Mala para transporte
• 1 ano de garantia

Vantagens e Benefícios

• Portátil para ser usada em qualquer obra;
• Fixações precisas;
• Fácil manuseio;
•Baixo nível de ruído.

• Fixação de estruturas em madeira;

Aplicações

Especificações 

Disparos por carga

Baterias

Tempo de recarga

Disparos por célula

Peso Líquido

Modelo

3000+

2 Horas

1000+

3,5 kgs

PRO48F

Dimensões 378mmX338X107mm

Ni-MH 6V 1.4Ah

Capacidade do Trilho 48 Pregos

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

• Instalação de aglomerados e compensados;
• Pallets, decks de madeira;
• Treliças e caixarias;
• Casas de madeira;
• Reparação e trabalhos de telhado.

A pregadeira PRO48F é uma ferramenta profissional versátil para a instalação rápida em montagens em estruturas 
de madeira, pallets em ambientes internos e externos, fechamento de embalagens em loco, fixação de pregos em treliças, 
decks de madeira, caixaria na construção civil e na construção de casas no sistema norte americano Wood Frame, entre 
outras. Tudo isso sem a necessidade de carregar compressores pesados e ficar atrelado a cabos; por isso ela é totalmente 
portátil. Descubra em que essa ferramenta pode lhe ajudar a ser um profissional mais ágil.

Incluso

EQUIPAMENTOS
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DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

MADEIRA

Célula de gás

Pregos em pente

INSUMOS

0 700083 107565

CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO AUTONOMIA TAM QTD

Fc154 Célula de gás para ferramenta Gás butano + propano  +1000 disparos 154mm 1

CÓDIGO
DIAMETRO 

(mm)
COMPRIMENTO

(mm)
DESCRIÇÃO ANGULAÇÃO TIPO CABEÇA ACABAMENTO QTD PESO

PRE2851L 2,8 51 Prego Liso em pente de papel 34º D Galvanizado 3000 10kgs

PRE3175L 3,1 75 Prego Liso em pente de papel 34º D 2000 10kgs

PRE3175A 3,1 Prego Anelado em pente de papel 34º D 2000 10kgs75

Galvanizado

Galvanizado
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FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

DRYWALL
FAST SYSTEM

Construção a seco DRYWALL 



FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

ELEVADOR DE CHAPAS 

Alta capacidade de carga
             Até 68kg

     Volante Reclinável
Melhor ergonomia e segurança

Freio nas 3 rodas
Maior segurança e estabilidade

Eleva placas até 3,5m ou
4,90m com barra de extensão 
(opcional)

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

Elevador de chapas ProMax 

Código Modelo Qtd

El350 Ferramenta para elevação de chapas 1 pç

EL350A Barra extensora até 5mts 1 pç

Com o elevador de chapas seus trabalhos em forros ficaram mais fáceis e 
rápidos, pois o elevador de chapas vem para auxiliar o instalador de chapas de 
gesso, OSB e outras.

Um produto testado e aprovado internacionalmente pelos melhores 
instaladores.

Especificações

Produto desmontável e fácil manuseio 

     Desmontável
Facilita o transporte

 *Suporte rebatível, auxilia na fixação das placas 

*Proteção nas bordas para proteção das chapas

*Sistema de volante mais seguro e rápido

*Trava central para dar mais estabilidade
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FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

DRYWALL
FAST SYSTEM

Construção a seco DRYWALL 



APLICADOR DE FITAS 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

-  Suporta rolos de até 150m;
-  Reservatório de massas para 2,25kg;
-  Botão para regular espessura de massa com 4 estágios;
-  Saia lateral de Nylon ajustável para melhor ergonomia;
-  Bico aplicador com rodas em aço inoxidável;
-  Bico aplicador para aplicações continuas em cantos,(somente modelo APL 7500)

-  Ferramenta leve e com excelente ergonomia.

Aplicador de fita

Código Modelo Qtd

APL 6500 Aplicador de fitas HOMAX 1 pç

APL7500 Aplicador de fitas DELKO c/ bico de canto 1 pç

Características

O novo aplicador de fitas garante uma aplicação rápida e precisa nos tratamentos 
de juntas de chapas em Drywall, aplica a massa e fita em um só passo,  sendo 3 a 4 vezes 
mais rápido do que o sistema convencional. Suas aplicações sempre mantém um nível 
elevado de qualidade evitando bolhas nas aplicações mantendo um tratamento uniforme 
e de qualidade. Com este equipamento suas obras serão mais limpas, evitando 
desperdício de massa.

Com um design único e suas características especiais ajuda os instaladores 
profissionais e os iniciantes em busca do acabamento perfeito. Tudo isso devido ao botão 
regulador de espessura de massa que permite sua saída exata e consistente. Seu bico 
aplicador permite a fixação da fita na chapa evitando que o instalador puxe a fita 
constantemente.

Com a ferramenta certa você está preparado a realizar até os trabalhos mais difíceis. 

‘’Deixamos seu trabalho mais fácil’’

*Bico para cantos internos
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DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

ACABAMENTO 
          PROFISSIONAL

Construção a seco DRYWALL 

EQUIPAMENTOS



DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

A DANNCO oferece ao mercado Brasileiro as melhores soluções em 
equipamentos para Drywall no Brasil, visando este mercado a DANNCO distribui 
marcas internacionais como TAPEPRO, uma indústria Australiana com mais de 50 anos 
de experiência no mercado de Drywall. Com este know-how desenvolve produtos 
para reduzir a fadiga e aumentar a produtividade reduzindo os custos de mão de obra. 
Os materiais utilizados em suas ferramentas são sempre de alta qualidade com padrões 
internacionais utilizando um alumínio de qualidade premium a aço inox em seus 
acessórios. 

As ferramentas TAPEPRO geram um aumento na produtividade de 3 a 4 vezes, 
comparados ao sistema comum para acabamentos em massa.

Possui a linha de ferramentas que mais gera retorno aos instaladores de drywall, 
ferramentas mundialmente conhecidas agora no Brasil.

A garantia internacional de 3 anos em todos os equipamentos reforça a 
qualidade de seus produtos.

TAPEPRO e a DANNCO estão comprometidas em sempre oferecer aos seus 
clientes a máxima qualidade em seus produtos e também um constante 
desenvolvimento de ferramentas que oferecem aos instaladores o ACABAMENTO 
PERFEITO.

Acabamento em DRYWALL 

O melhor investimento que você pode fazer!

EQUIPAMENTOS

Construção a seco DRYWALL 
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Construção a seco DRYWALL 

Código Modelo

FFBH-900 Cabo Flat Box - 900mm

FFBH-1200 Cabo Flat Box - 1200mm

HE-600 Extensor 600mm

Código Modelo

CA-T Tubo aplicador 900mm

CFP- 75 Corner para canto -75mm

FAN Bico chato

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

Flat Box (aplicador de massa para acabamento)

Código Modelo

FFB200 Flat Box 200mm

FFB250 Flat Box 250mm

FFB300 Flat Box 300mm

O aplicador de massa (Flat Box) aplica automaticamente a massa nos 
tratamentos de juntas, permitindo sempre um acabamento padrão; reduzindo o 
tempo em suas aplicações. Suas lâminas ajustáveis permitem o tratamento e 
acabamento perfeito. Feito com alumínio de alta qualidade possui um tratamento 
anti-ferrugem oferecendo ao produto uma vida longa. Disponível em 3 tamanhos 
200mm, 250mm e 300mm.

Cabos Flat Box e extensores

Os cabos e extensores foram desenvolvidos 
exclusivamente para o uso na linha Flat Box. Os cabos 
900mm e 1200mm poderão ser usados com o extensor 
de 600mm para auxiliar ainda mais as aplicações de 
difícil acesso.

O tubo aplicador é uma ferramenta simples e robusta com várias 
finalidades. Pode ser acoplado aos corners (CFP-75) que são usados para 
acabamento em cantos quanto os bicos chatos (FAN) que poderão ter a 
finalidade de preenchimento de massa nos tratamentos de junta.

Tubo aplicador

Acabamento em DRYWALL EQUIPAMENTOS
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Bomba para massa 

Código Modelo

LP - EZ Bomba para Massa

FBF Flat Box Filter

GS Gooseneck

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

A bomba para massa TAPEPRO é sem dúvidas a bomba mais robusta do 
mercado. Desenvolvida com um design superior essa é uma ferramenta que 
pode ser usada de maneira rápida para preenchimento com massa das 
ferramentas TAPEPRO. Pode ser usada com dois acessórios, o Gooseneck (GS) 
para preenchimento das bazukas e tubos aplicadores e o acessório (FBF) filtro 
para ser usado no preenchimento rápido dos Flat Boxes (aplicadores de massa), 
também utilizada para os aplicadores de fitas (Banjo).

Com essa ferramenta o seu trabalho irá ficar muito mais rápido, limpo e 
evitando desperdícios.

‘‘Ready for work’’

 Características 

Feito com alumínio de alta qualidade e aço inoxidável;
Pintura do tubo à pó;
Anel de retenção com rápida liberação;
Longo cabo da bomba para menor esforço;
Fácil retirada do clip para uma fácil manutenção.

Acabamento em DRYWALL EQUIPAMENTOS

Construção a seco DRYWALL 
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facebook.com/danncoequipamentos     instagram.com/danncoequipamentos
@danncoequipamentos

DANNCO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Santa Catarina, 65 Sala 408 A Água Verde

Curitiba-PR
Telefone: (41) 3045 0008
contato@dannco.com.br

www.dannco.com.br  
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