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Um ano de ajustes

Encerramos um ano de muitos desafios e pessimismo. Muitas empre-
sas fecham no vermelho e quem conseguiu se manter estável preci-
sou de muito jogo de cintura. Para ter uma ideia de como o mercado 
está reagindo ao atual momento, fizemos uma pesquisa com profis-
sionais de diversas categorias para conhecer seus planos e opiniões 
sobre a crise e suas expectativas para 2017. O resultado ainda não 
é tão animador, mas já percebemos sinais de melhora e mais otimis-
mo. Confira na seção ‘Mercado’ os depoimentos. 

Para fechar o ano de forma mais alegre, trazemos uma capa colorida 
e divertida, e apresentamos em ‘Fique por dentro’ como são feitas as 
técnicas de pintura do vidro –pintura a frio e serigrafia, também cha-
mada pintura a quente ou vidro esmaltado,  vantagens e desvanta-
gens de cada uma delas, além de exemplos de aplicação em projetos 
dos mais variados portes e estilos, mostrando que o vidro colorido 
traz vida aos ambientes e diferencial ao projeto. 

Na seção ‘Arquitetura e vidro’ desta edição, trazemos dois belos 
projetos, bastante diferentes, mas que surpreendem pela explora-
ção da transparência e contato com a natureza. A maior eficiência 
do vidro vem da evolução do mercado de transformação, que tem 
sido amparado por equipamentos modernos de última geração. 
Veja quais são as apostas e investimentos das beneficiadoras de vi-
dro para otimizarem seus processos e oferecer o melhor produto 
final possível em ‘Tendências e tecnologia’. 

Um produto que precisa ser muito bem escolhido, pois garante a 
segurança dos usuários de um empreendimento, é a fechadura. 
Apresentamos diversos modelos de trincos e fechaduras para portas 
e janelas de vidro, sejam cromadas, em inox, latão ou zamac, sem 
ou com maçaneta, em ‘L’ ou ‘bola’. 
 

Boa Leitura!
Tatiane Mouradian - Editora
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Mini-Boreal 7/8mm

Bem-estar,
aconchego e
privacidade.

|  1 ,90m x 2,20m |

|  3 ,21m x 1,90m |

|  3 ,21m x 2,20m |

DI
MEN
SÕES

OPÇÕES DE ACABAMENTO:

|  TEMPERADO | LAPIDADO | CURVADO | PINTADO | 

|  SERIGRAFADO | LAMINADO | ESPELHADO | 

A linha de vidros com espessura 7/8mm e 10mm é ideal para ser utilizado em Box, Portas e Divisórias. Além da facilidade de 
limpeza, a textura esconde os riscos e mantém o vidro com aparência de novo e limpo por muito mais tempo, proporcionando 
mais privacidade para a casa ou escritório, sem perder a luminosidade do ambiente, garantindo a satisfação do seu cliente.

Quadrato
   1,90m x 2,20m

3,21m x 1,90m

3,21m x 2,20m

 7/8mm

Astral Plus
1,90m x 2,20m

3,21m x  1,90m

 7/8mm

Antílope
1,90m x 2,20m

2,20m x 2,20m

3,21m x 2,20m

 7/8mm

Pontilhado
1,90m x 2,20m

3,21m x 1,90m

3,21m x 2,20m

 7/8mm

10mm2,40m x 2,20m

3,21m x 2,20m

Com a UBV você tem a certeza 
que está entregando um produto 
de alta qualidade, com design 
moderno e prático.
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*Diogo Ortiz é publicitário, fundador da revista Vidro Impresso e diretor do 

Grupo OC. Tem mais de 12 anos de experiência na área comercial e passou 

por empresas de renome, como Ambev, Santander e o Grupo colombiano 

Carvajal. Atua há 10 anos no setor vidreiro.

Diogo Ortiz*

2016 não foi um ano fácil. Até mesmo o 
mercado vidreiro, um dos setores que mais 
crescem no Brasil acompanhado da constru-
ção civil, sentiu os reflexos de uma crise po-
lítica e econômica que retraiu o crescimen-
to do país. Tivemos que nos equilibrar em 
meio às dificuldades e baixa movimentação 
da economia, e nos reinventarmos para 
atravessarmos esta fase. Os que ficam e en-
cerram este ciclo, ainda que sem grandes 
resultados, sentem a satisfatória sensação 
de dever cumprido e alívio diante de tantos 
que se perderam neste caminho. 
O cenário ainda é pouco animador e para 
a maioria o otimismo é sutil, entretanto, a 
expectativa para o próximo ano é de me-
nos percalços, com a espera de uma rea-
ção mais positiva do mercado, com menos 
pessimismo, ainda que com bastante cau-
tela e prudência. A retomada será em bre-
ve e estamos nos preparando para entrar 
com tudo em 2017 e estarmos, principal-
mente, estruturados para quando o merca-
do reagir de forma significativa. 
Assim como nós, todos tiveram que se rein-
ventar, e a Vidro Impresso, com o objetivo 
de contribuir com o aperfeiçoamento do 
mercado e participar da colheita de frutos 
de uma fase mais estruturada através da 
qualificação do setor, investe cada dia mais 
na Vidro Impresso Cursos, que será uma 

Expectativas renovadas

das apostas para o próximo ano. O mercado 
de vidro tem um grande potencial de cres-
cimento pela imensa demanda ainda não 
atendida e processos, técnicos e de gestão, 
a serem melhorados, um segmento que vem 
sendo lapidado em meio às atuais dificulda-
des para seguir muito melhor e mais forte 
após este período de transição.  
Encerramos mais um ano de desafios na cer-
teza de que após a total recuperação o mer-
cado vidreiro atingirá outro patamar. Um 
novo ciclo sempre traz energias renovadas. 
Quem conseguiu se manter em 2016 tem a 
oportunidade agora de em 2017 se recupe-
rar. Nossa perspectiva é de um ano melhor, 
com ajustes e retomada do crescimento.
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Acesse

O maior e mais completo conteúdo do setor vidreiro

Saia na frente em 2017

Envie suas obras

Receba notícia 
pelo Whatsapp

/revistavidroimpresso /revistavidroimpresso @vidro_impresso

www.vidroimpresso.com.br

Online

Encontre-nos nas redes sociais:

Já estão disponíveis no site cursoparavidraceiro.com.br 
as datas dos cursos para vidraceiros para o próximo ano. 
As primeiras turmas começam em janeiro. Confira nossos 
módulos, datas e valores e aproveite a oportunidade de 
começar 2017 na frente.

Se você projetou ou executou uma obra e ficou satis-
feito com o resultado proporcionado pela aplicação 
do vidro, poderá enviá-la para a Vidro Impresso e ins-
pirar outros leitores. Contribua com nosso conteúdo 
e faça parte da maior vitrine online do setor vidreiro.  
Envie fotos com descrição dos vidros utilizados para 
redacao@vidroimpresso.com.br

Envie a palavra NOTÍCIAS para

11 96341-7925 
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arquitetura e vidro

Claraboias
  iluminadas

Fotos: Imre Csany/DAP

As salas de reunião ganham 
privacidade com placas de 
madeira espaçadas na vertical 
e horizontal, lembrando as 
engrenagens de um relógio
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Claraboias
  iluminadas

Sustentável e funcional, o destaque do empre-
endimento Lansingerland, localizado no sul da 
Holanda, composto por dois edifícios interliga-

dos, são as claraboias no lobby central. São oito cla-
raboias de quatro metros de diâmetro fechadas em 
vidro com PVB laminado crystal clear 16mm. Uma 
das claraboias forma um eixo que abriga um eleva-
dor panorâmico e é contornada por uma escada em 
caracol, tudo em vidro, formando um design surpre-
endente e trazendo muita luz de fora. A escada é es-
truturada com quatro placas de vidro isolante cuja 
folha externa é laminada e tem serigrafia antiderra-
pante. A estrutura é contornada por vidro de segu-
rança laminado curvo com raio de curvatura de 3,9 
metros e 10mm de espessura. 

Oito aberturas de quatro metros de 
diâmetro trazem muita iluminação 

ao empreendimento que foi todo 
pensado para proporcionar conforto 

aos usuários. O design do átrio 
lembra ainda as engrenagens do 

interior de um relógio, em tamanho 
gigante, constituído basicamente de 

madeira e vidro
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arquitetura e vidro

Os dois edifícios interligados 
formam cerca de cinco mil m2 

de vidro de controle solar

O objetivo dos arquitetos do escritório holandês Hans 
van Heeswijk Architects era fazer um edifício durável 
que, apesar da entrada de luz, não consuma excessiva-
mente energia e equipamentos de refrigeração. Tudo 
foi pensado para dar conforto aos usuários. Paredes de 
vidro são utilizadas em todo edifício dando a maior trans-
parência possível e integração entre as partes. As janelas 
são verticais com vidro duplo de 250 a 400 mm de cavi-
dade com película acústica que isola o som. Além disso, 
foram instaladas com leve inclinação para abafar ainda 
mais o som, que no teto é silenciado. Apesar dos painéis 
de vidro que oferecem a sensação de total transparência, 
as salas de reuniões ganham mais privacidade com placas 
de madeira espaçadas, tanto na vertical como na horizon-
tal, que formam a engrenagem de um relógio em grande 
dimensão para quem observa da entrada. 

A fachada feita em estrutural glazing é completamente 
lisa, formada por cerca de 200 chapas de vidro de con-
trole solar, instaladas pelo sistema de envidraçamento 
Schüco com esquadrias em aço inoxidável tensionado. 
São dois edifícios interligados, um espaço público e 
uma parte de escritórios. O edifício público tem 2.700 
m2 de vidro Pilkington Insulight Sun 50/25 de controle 
solar duplo e o edifício de escritórios tem 2.500 m2 de 
Pilkington Insulight Sun 60/31 de controle solar. 

Paredes de vidro são utilizadas 
em todo edifício, proporcionando 
a maior transparência possível e 
integração entre as partes

Feito para ser sustentável

Mais de cinco mil m2 de fachada de vidro
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Foram utilizados aproximadamente 
85,30m² de vidro na obra 

Oito claraboias iluminam o 
empreendimento. Arquitetura 
das salas de reunião lembra a 

estrutura de um relógio

Vidros por todos lados 
garantem a claridade e 
integração dos ambientes



16  www.vidroimpresso.com.br

arquitetura e vidro

Paisagem 

Antigo lixão nos Emirados Árabes é 
recuperado e recebe um centro de pesquisa 

e conhecimento totalmente envidraçado que 
se mistura com a nova vegetação do local e 

seus milhares de pássaros 

restaurada
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Após a remoção de 40.000 m2 

de lixo e restauração da terra 
contaminada,  a região hoje 

tem 35.000 árvores e é zona de 
pouso de 33.000 pássaros de 

350 espécies de aves

Localizada em Sharjah, nos Emirados Árabes, a 
Wasit Natural Reserve era originalmente uma 
área de despejo de lixo e esgoto. Em 2005, o 

local passou por um processo de reabilitação do 
ecossistema danificado, quando foram removidos 
40.000m2 de lixo e replantadas 35.000 árvores. 

A terra foi restaurada dos produtos químicos tóxicos 
e suas salinas e dunas de areia costeiras exclusivas 
recuperadas. Depois de anos de esforços, as aves re-
tornaram ao local, que hoje é uma zona de pouso de 
33.000 pássaros de 350 espécies de aves. O projeto 
de revitalização trouxe de volta a vida e a natureza à 
região, devolvendo o “pulmão” da cidade. 
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Para continuar a proteger o ambiente natural, edu-
car povos sobre a riqueza do Ecossistema de zonas 
húmidas e fornecer informações sobre as aves que 
frequentam a área e arredores, foi construído anos 
depois um centro para os visitantes e pesquisado-
res. E para aproveitar ao máximo essa paisagem re-
cuperada, foram projetadas grandes aberturas. 

A arquitetura do centro mistura-se com o seu entor-
no e utiliza a topografia existente para minimizar o 
impacto visual sobre o ambiente natural. Quando os 
visitantes chegam, um caminho leva-os subterrâneos 
em uma galeria linear. Uma parede totalmente trans-
parente permite aos frequentadores experimentar o 
ambiente natural das aves e tornar-se parte dele.

O projeto contou com uma grande equipe de arqui-
tetos e designers: Ahmed Al-Ali, Farid Esmaeil, Mir-
co Urbano, Pariya Manafi, Sheikh Dana, Abdullah 
Bashir, Waleed Al Mezaini, Christian Geronimo, Brian 
Abarintos, Eyad Zarafeh e Haideral Kalamchi. 

A galeria abriga conteúdo sobre 
o ecossistema para visitantes e 

pesquisadores. Uma parede totalmente 
transparente permite aos frequentadores 

experimentar o ambiente natural das 
aves e tornar-se parte dele

arquitetura e vidro

Para aproveitar ao máximo a nova paisagem, 

foram projetadas grandes aberturas
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Quando os visitantes chegam, um 

caminho leva-os subterrâneos em 

uma galeria linear

A arquitetura do centro mistura-se com o seu entorno
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Conte-nos mais sobre a evolução da WR Glass até chegar 

à estrutura atual.

Começamos, há dez anos, fabricando puxadores de alumí-

nio e botões prolongadores. Aos poucos, fomos transfor-

mando o aço inox em uma grande variedade de produtos 

que, atualmente, é reconhecida por todos do mercado 

vidreiro. Hoje temos uma extensa gama de produtos, de 

pequenos corrimãos, guarda-corpo, acessórios e ferragens 

para vidro a peças sob medida para projetos especiais. 

Começamos pequenos e, graças a muito esforço, hoje so-

mos uma empresa que atende todo o Brasil, oferecendo 

tudo em termos de corrimão, guarda-corpo, acessórios e 

ferragens para vidro. Estamos instalados em Diadema, São 

papo direto

Há mais de uma década no mercado, a WR Glass 

é resultado da união de cinco irmãos que decidi-

ram fabricar acessórios para vidro. A formatação 

familiar se desmanchou com a mudança de rumo 

de cada um em busca de setores mais rentáveis, 

restando apenas Willmerson Ramos a frente do 

negócio, que traz até hoje a marca dos irmãos: a 

sigla WR, já que todos têm tais iniciais no nome. 

Seguindo um caminho independente, o em-

presário perseverou adiante e pouco tempo 

depois convidou um amigo de longa data, 

Eduardo Chiappa, com quem já havia trabalha-

do anteriormente em uma fábrica de borracha, 

para se unir a ele nesta empreitada e encarar o 

desafio de tornar a WR Glass uma empresa de su-

cesso. Willmerson, personagem do Papo Direto 

desta edição, conta um pouco de sua experiência 

e como alcançou o almejado reconhecimento.

Otimismo

trabalho
e muito

Willmerson Ramos 
WR Glass

“Começamos pequenos e, graças 
a muito esforço, hoje somos uma 
empresa que atende todo o Brasil, 
oferecendo tudo em termos de 
corrimão, guarda-corpo, acessórios 
e ferragens para vidro”

Paulo, em um galpão com 600m2 equipado com máquinas 

CNC, estampadeiras, frezas, politrizes, tornos, dobradeiras e 

todo o maquinário necessário para produção de qualquer 

peça em aço inox. Contamos com toda uma equipe de cola-

boradores e profissionais capacitados, gabaritados e atuali-

zados que fazem parte da família WR Glass.

Qual o segredo do sucesso da WR Glass?

Sempre ouvimos nossos clientes para entender suas necessi-

dades. Estamos constantemente investindo e procurando me-

lhorar e inovar. Nossa visão de mercado nos empurra sempre 

para frente, criando tendências para todo o mercado.
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Torre Fit de Encaixe

A WR Glass participa de todo o processo do produto, da 

pesquisa, desenvolvimento e produção à comercializa-

ção e distribuição?

Participamos do processo de pesquisa, desenvolvimento, 

produção e distribuição de muitos produtos, mas também 

comercializamos produtos de outras marcas que agre-

guem ao segmento tudo o que já oferecemos. Usamos, 

habitualmente, nosso feeling, que vem muito de que ouvi-

mos e do que sentimos como necessidade de clientes, ins-

taladores, profissionais da área, etc.

Quais cuidados a empresa têm na hora der escolher as 

matérias-primas?

Sempre temos em foco a durabilidade e a resistência, sem esque-

cer da maneabilidade. Utilizamos a    credibilidade do laboratório 

Falcon Bauer para testes e certificações.

Qual é o carro-chefe da empresa hoje?

Um dos produtos que fabricamos hoje e que podemos des-

tacar com orgulho é a nossa Torre Fit de Encaixe. Ela foi 

criada e desenvolvida para ter elegância e uma aparência 

clean, além de não precisar furar o vidro na hora da ins-

talação. O sistema foi desenvolvido a partir de uma fenda 

lateral em um tubo de aço inox, que permite o encaixe do 

vidro, apoiado por borrachas de fixação. Por não ser neces-

sário furar os vidros a Torre Fit de Encaixe é mais fácil de 

instalar e seu acabamento fica impecável. Beleza, eficiência, 

segurança e qualidade, tudo junto num único produto que 

se tornou um dos nossos  campeões em vendas.

A empresa sentiu uma retração com a crise? O que tem fei-

to para lidar com o atual cenário?

Assim como todo o mercado nacional retraiu, nós tam-

bém sentimos os efeitos dessa crise e, para contorná-la da 

melhor forma possível, apostamos no otimismo e muito 

trabalho, e é com essa visão que estamos enfrentando as 

dificuldades, pois elas servem para que nos esforcemos ain-

da mais para desenvolver novas estratégias de manejo da 

empresa. 

Quais são as expectativas da empresa para os próxi-

mos anos?

O mercado já esteve mais pessimista, mas já é possível ve-

rificar alguma melhora. Esperamos que o País volte a cres-

cer e a economia fique mais estável para que continuemos 

crescendo e investindo no setor. O desafio é inovar e ser, ao 

mesmo tempo, viável. Acreditamos que o mercado da cons-

trução deve voltar a se aquecer no próximo ano e, com isso, 

alavancar ainda mais o mercado vidreiro.
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Item que garante a segurança, as fechaduras 
precisam ser muito bem escolhidas. Além de ter 
resistência e funcionalidade, também podem 

agregar ao ambiente com um design diferenciado. 
Muitas empresas de ferragens para vidro oferecem 
modelos de fechadura para portas e janelas de vi-
dros, seja mecânica, elétrica, eletromagnéticas ou 
com sistemas mais avançados de fechamento, pa-
ra uma ou duas folhas, sem e com maçaneta ‘bo-
la’ ou ‘L’. Selecionamos a seguir alguns modelos e 
seus diferenciais técnicos. 

Fechaduras
para vidro

Linha Arcos Studio da dorma+kaba para 

portas de vidro temperado

produtos

Sejam mecânicas, elétricas, com ou 
sem maçaneta, em ‘bola’ ou ‘L’, as 

fechaduras são essenciais para a 
segurança e, por isso, sua resistência 
e qualidade devem ser bem avaliadas
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dorma+kaba

Imus faccid Catussi gilium ta 

vilicap eroxim etia nossim 

Palintra cus, quam.

A Linha Mundus da dorma+kaba possui fechaduras 
e contra fechaduras para portas de vidros tempera-
dos O sistema Mundus é compatível com a maioria 
dos recortes de vidro disponíveis no mercado, além 
de possuir ampla variedade de acabamento e possi-
bilidade multidimensional de ajuste, mesmo depois 
de instalada. A linha inclui diversos modelos: US 10 
- fechadura de canto para cilindro europeu ou cilin-
dro de travamento Kaba; US 20 - fechadura central 
para cilindro europeu ou cilindro de travamento 
Kaba; GK 20 -contra fechadura superior dupla para 
fechadura de canto US 10; GK 30 - contra fechadura 
superior simples para fechadura de canto US 10; GK 
40 - contra fechadura superior com suporte de ban-
deira para fechadura de canto US 10; e GK50 - con-
tra fechadura para fechadura de centro US 20.

Já a Linha Arcos Studio inclui fechaduras e maçane-
tas para portas de vidros temperados.  Uma solu-
ção completa que oferece conjuntos de fechaduras, 
dobradiças e contra fechaduras para vidros tempe-
rados. Apresenta kits para fechamento portas de 
entrada, internas e para toilet. Combina alta fun-
cionalidade com design estético, alavanca ajustável, 
caixa de fecho totalmente vedada, fechos conforme 
DIN 18 251, Classe 3, e funcionalidade de baixo ru-
ído (padrão silencioso). O Kit Interno inclui fecha-
dura sem tranca, duas dobradiças com luvas, dois 
pivôs, maçaneta e contra-testa, e pesa 2,129kg. O 
kit Entrada possui fechadura com cil. Euro, duas 
dobradiças com luvas, dois pivots, maçaneta e con-
tra-testa, e pesa 2,114 kg. Por fim, o Kit Toilet, que 
pesa apenas 0,610 kg, contém fechadura WC, duas 
dobradiças com luvas, dois pivots, maçaneta, con-
tra-testa e contra-fechadura (opcional).

Fechaduras
para vidro A Linha Mundus da dorma+kaba 

possui fechaduras e contra fechaduras 

para portas de vidros temperados

Linha Arcos Studio
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Bonnadio

As barras anti-pânico da Bonnadio podem ser ven-
didas com a fechadura. A fechadura com cilindro BD 
1413 pode ser usada com as barras Antipâncio - Série 
300 – Push; Barra Antipânico – Série 560 – Push; Barra 
Antipânico – Série 570 – Touch. Já o modelo BD 1600 
– fechadura com cilindro, pode ser usada com a barra 
Antipânicio - Série 600 – Touch, feita em aço inox. As 
barras podem ser instaladas em portas de vidros tem-
perado 10mm, portas de madeira, corta-fogo e alu-
mínio, porém é necessário consultar o modelo. A fe-
chadura está disponível somente na cor prata, mas a 
empresa tem acabamentos diferenciados sob consulta.

Fechadura com cilindro BD 

1413. Ao lado, barras anti-

pânico da Bonnadio, que podem 

ser vendidas com a fechadura

Fehaduras da Soprano dispensam furação do vidro 

pois são fixadas por pressão através de parafusos

O mix de fechaduras pressão para portas de vidro Sopra-
no é composto por modelos que dispensam a furação em 
portas de vidro, tendo a sua fixação por pressão através 
de parafusos. Para completar o mix Soprano que até en-
tão atendia a necessidade das portas vidro/vidro, a Sopra-
no lança quatro novos modelos de fechaduras para por-
tas vidro/alvenaria, sendo estas para portas pivotantes e 
para portas de correr, que são específicas para situações 

Soprano

em que encontra se uma porta de vidro junto a um mar-
co de porta em alvenaria. As fechaduras pressão vidro/
alvenaria são produzidas em corpo de aço inoxidável es-
covado e próprias para vidros de espessura 10 a 12mm. 
Os quatro modelos acompanham três chaves PK em latão 
niquelado, chaves estas que podem ser adquiridas tam-
bém individualmente, atendendo todas as versões de Fe-
chadura pressão para portas de vidro Soprano. 
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A Blindex possui uma extensa linha de trincos e fechaduras 
para vidro e todos os acessórios envolvidos no processo de 
instalação: fechadura de centro, contra fechadura com e 
sem aparador, fechadura sem tambor externo, fechadura 
de piso, espelho para fechadura com e sem aparador, trinco 
de piso, contra pino de piso, contra trinco duplo, trinco su-
perior para porta direita e esquerda, mini trinco para janela, 
espelho para trinco, entre outros itens. 

Os produtos estão disponíveis em latão e zamak. A linha 
de latão utiliza parafusos do mesmo material e a linha 
Zamak utiliza parafusos de Inox. A linha de fechaduras 
com maçaneta junto com o prendedor de porta magné-
tico proporciona uma porta com parada fechada sem a 
necessidade de trancar e uma parada aberta sem a ne-
cessidade do uso de mola hidráulica. Essa fechadura é 
ideal para divisórias em escritórios, residências ou qual-
quer aplicação em portas pivotantes.

Pado

A Pado conta, em seu portfólio, com a linha Pado Glass, 
que traz fechaduras indicadas para a proteção de por-
tas e janelas de vidro. Os produtos foram desenvolvidos 
para atender à crescente demanda das indústrias forne-
cedoras de esquadrias em vidro, que requerem produ-
tos com alta qualidade e segurança. A linha Pado Glass 
contempla modelos no padrão Blindex, com fechaduras 
lingueta dupla e lingueta simples, além do padrão San-
ta Marina, que dispõe de pino. Os produtos possuem 
acabamento cromado e a opção em cilindro oval ou re-
dondo. Entre os produtos disponíveis estão a lingueta 
dupla, que possui caixa, tampa e lingueta em aço inoxi-
dável, cilindro oval ou redondo, a lingueta simples, com 
caixa, tampa e lingueta em aço inoxidável, cilindro oval 
ou redondo; e pino com caixa e tampa em aço inoxidá-
vel, pino em aço carbono e cilindro oval ou redondo. To-
dos os produtos citados são feitos em zamac.

Linha de trincos e fechaduras da Blindex, 

disponíveis em latão e zamac

Fechadura com pino 

da linha Pado Glass

Blindex
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produtos

A tradição da HDL, empresa do Grupo Legrand Brasil, em fe-
chaduras, que começou no modelo C90, também se estende 
às soluções de fechaduras para portas de vidro, atendendo 
às suas necessidades específicas. São dois os tipos de fecha-
duras: elétricas ou eletromagnéticas. A linha de fechaduras 
elétricas para portas e janelas de vidro PV-90 para duas fo-
lhas, uma fixa e outra móvel, possui os modelos: cromada 
com maçaneta bola; inox com maçaneta em L; e inox com 
maçaneta bola. Já a PV-90 para uma folha está disponível 
apenas na versão cromada com maçaneta bola.

As fechaduras elétricas são exclusivas para portas de vi-
dro temperado e já preparadas com recortes ou furos pa-
ra sua fixação. Possuem design moderno, material nobre 
e alta robustez, padrão de mercado, acionamento elétrico 
12V, compatível com as soluções de Interfones, porteiros 
e vídeo porteiros da HDL. São fabricadas em aço inox, 
com acabamento polido ou escovado. As maçanetas tipo 
“L” ou “Bola” têm abertura pelo lado interno e os cilin-
dros com chaves abertura pelo lado externo. 

A empresa ainda oferece fechaduras eletromagnéticas 
para portas e janelas de vidro. A linha M-90 possui fecha-
duras por eletroímã para aplicação em portas de vidro, 
madeira e/ou corta-fogo, com design discreto que se 
ajusta aos mais variados tipos de ambientes. 

As fechaduras são de alto desempenho, com força de 
atraque de até 500kg e baixíssimo consumo de energia, 
não acumulam cargas residuais e possuem alta resistên-
cia a intempéries. Outras características: abertura para 
dentro ou para fora; portas de folha única ou dupla; aces-
sorizável, com diversas opções de suportes para instala-
ção, dependendo da aplicação; possui LED de identifica-
ção ligado/desligado; acionamento elétrico 12V ou 24V 
com fonte auxiliar, compatível com as soluções de Inter-
fones, porteiros e vídeo porteiros da HDL; força de atra-
que que varia segundo o modelo, de 180kg a 500kg.

HDL

Fechadura cromada com maçaneta bola 

para porta de vidro de uma folha

Cromada com maçaneta bola para duas folhas

Fechaduras em inox com 

maçaneta bola e em L da HDL
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EMPRESA 100%
BRASILEIRA

A Glass Vetro busca constantemente
a qualidade e eficácia dos seus sistemas
de guarda-corpos utilizando como
parâmetros as Normas ABNT*.

*14.718/2008 (guarda-corpos) | 7.199/89 (vidros) | 6.123/90 (ventos) | 9.050 (corrimãos) | 9.077 (saídas de emergências) | Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiro

Atendimento Personalizado

Suporte Técnico Especializado

Desenvolvimento e Adequação de Produtos

Acompanhamento do Projeto

Rua Barra Funda, 399 - CEP 01152-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3660-5555 - vendas@glassvetro-sp1.com.br 

Loja Barra Funda

AV. Goiás, 189 - CEP 09521-310 - Bairro Sto. Antônio - São Caetano - SP
Tel.: (11) 4226-7107 - lojasp2@glassvetro-sp2.com.br

Loja ABC

Rua Cerro Azul, 1049 - CEP 91030-250 - Santa Maria Goretti 
Tel.: (51) 3024.0505 - comercial@glassvetro-rs.com.br 

Loja Porto Alegre

Rua do Curtume, 274 - CEP 05065-001 - Lapa / SP
Tel.: (11) 3124.4027 - bruno.candido@gvarquitetura.com.br

GV Arquitetura

Rua Romão Martins, 364 - CEP 68743-527 - Castanhal / Pará
Tel.: (91) 3711.6139 - contato@glassvetro-pa.com.br 

Loja Pará
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A PRIMEIRA fabricante de Perfis Infinity View
para Guarda-Corpo no Brasil.
A PRIMEIRA fabricante de Perfis Infinity View
para Guarda-Corpo no Brasil.
A PRIMEIRA fabricante de Perfis Infinity View
para Guarda-Corpo no Brasil.
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Flash

O sistema da Super 5 para portas de vidro surgiu para 
integrar os ambientes, oferecendo benefícios, como 
aproveitamento de luz natural e economia de espaço.
Aliando à tecnologia das ferragens, garante que portas 
grandes sejam operadas facilmente, e com suavidade.

O sistema deslizante é composto por carrinhos com 
rolamentos (quanto mais pesada a porta, mais rola-
mentos serão necessários) que são personalizados 
conforme o tamanho do vidro. O deslize deve ser su-
ave mesmo em caso de portas grandes e pesadas, e o 
perfil deve ser adequado ao tamanho do vão, com sis-
tema de rolamento compatível com o peso do vidro.

Há diversas opções de cores, como preto, marrom, 
branco, azul, amarelo, vermelho, bronze, dourado, 
bege, verde, grafite, cinza e champagne. Os perfis 
acompanham as cores do carrinho, assim fica tudo de 
uma cor só. Além de todas alternativas para combinar 
com o ambiente, a instalação é rápida e simples, o que 
economiza tempo e dinheiro. 

Empresa acaba de anunciar a maior fachada com aplicação 
da solução no mundo. Com o uso da inovação, considerada a 
terceira geração e o futuro da energia solar, edifício em São 
Paulo terá a maior área do mundo com aplicação comercial 
de células fotovoltaicas que captam a luz do sol e a transfor-
mam em energia elétrica. Tal aplicação irá gerar energia sufi-
ciente para manter 66 estações de trabalho, além de evitar a 
emissão de 578 toneladas de CO2 por ano. 

Além de compor os vidros padrões da fachada, criando um 
design diferenciado à edificação, os filmes serão utiliza-
dos como parte da comunicação visual da edificação, que 
será capaz de gerar energia. A iniciativa marca o início da 
disponibilização da solução OPV para o consumo em larga 
escala no mercado mundial. “Um investimento de R$100 
milhões foi realizado para o desenvolvimento da tecnolo-
gia e implantação da fábrica, que hoje tem capacidade pro-
dutiva de 400 mil m2 de filmes fotovoltaicos orgânicos por 
ano”, afirma Marcos Maciel, CEO da Sunew.

Os filmes fotovoltaicos orgânicos (OPV) são filmes plásticos 
impressos com uma tinta orgânica capaz de produzir energia 
solar. A inovação é 40x mais leve, 50% mais transparentes, e 
100% flexível em relação às convencionais placas rígidas usa-
das nas outras gerações. 

Sistema Deslizante inova na 
abertura de ambientes

Sunew apresenta fachada com 
maior aplicação de energia 
solar de º geração do mundo
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A marca de design Glass11 fez parcerias com nomes reco-
nhecidos internacionalmente como Arthur Casas e Zanini de 
Zanine, que aceitaram mergulhar de cabeça nesse projeto 
provocante e ousado de Matheus Primo. Entre os lançamen-
tos da marca, está também o duo de peças do detalhista Leo 
di Caprio, composto pelo Aparador e Mesa de Centro Nébu-
la, inspirados nas paisagens e na arquitetura brasileira. 

Sua pintura em acidatado azul reforça ainda mais o fres-
cor da natureza e do clima tropical brasileiro. “A inspiração 

do aparador Nébula surgiu das paisagens serranas do 
nosso país, ao mesmo tempo interage e muda a paisa-
gem de acordo com a vontade de quem usa. Dessa for-
ma, trazemos para dentro de casa as maravilhosas mon-
tanhas brasileiras”, conta Di Caprio.

Já a mesa de centro Nébula refere-se a uma cascata hori-
zontal, suas chapas de vidro fazem referência ao moder-
nismo e seus desafios das estruturas em balanço dentro 
de uma estética minimalista e etérea.

A partir de 2016, a Schlegel passa a utilizar a marca glo-
bal V-Lon para todos os materiais extrudados à base de 
PVC. O material é certificado pela NBR 13756 para uso 
em guarnições de esquadrias com as vantagens de ser 
versátil (na cor de cada projeto) e 100% reciclável.

O novo V-Lon Cristal é uma vedação completamente 
transparente extrudada à base de PVC, indicada para 
o fechamento de sacadas, boxes e áreas envidraçadas 
em geral, fabricada por uma das maiores especialistas 
em vedação termoacústica do mundo, com mais de 
100 anos de experiência no mercado europeu.

O produto reúne durabilidade e confiabilidade em 
uma vedação feita para grandes áreas envidraçadas, 
criando uma proteção ao ambiente e garantindo o 
conforto e a estética de cada projeto. O PVC não re-
age em condições extremas na praia, ou seja, é super 
resistente para utilização em envidraçamento de saca-
das de apartamentos de frente para o mar. A empresa 
oferece garantia de três anos para amarelamento.

Vidro colorido ganha destaque em peças de design

Schlegel lança vedação completamente 
transparente, o V-Lon Cristal
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Loctite Durepoxi amplia portfólio com novas opções de colas epóxi 
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A fabricante de revestimentos em mosaicos de vidro amplia 
sua linha de produtos com o lançamento de mosaicos no for-
mato 6 x 12 cm, inédito neste segmento. A linha de retangu-
lados da Vidrotil é a primeira em vidro neste formato e chega 
com uma cartela de 33 cores. O novo formato reforça a ideia 
da versatilidade do produto que possibilita múltiplas combi-
nações e a customização única de cada área da residência ou 
do imóvel comercial, características estas reforçadas ainda 
pelas texturas e brilhos diferentes de cada peça.              

A Linha Retangulados pode ser utilizada em pisos e pa-
redes de cozinha, banheiros, salas de visita, áreas exter-
nas, frontões de balcões, espelhos d’água e piscinas.  Po-
rém, seu uso, à semelhança dos formatos tradicionais, vai 
mais além, incluindo paginações diferenciadas, que vão 
enriquecer a aplicação dos mosaicos. As peças possuem 
espessura de 8 mm, superfície altamente reflexiva, dura-
bilidade da cor que não se altera com o passar dos anos, 
impermeabilidade e facilidade de limpeza.

Vidrotil inova com a linha 
retangulados 6x12 

A marca anuncia o lançamento de dois novos produtos: Loc-
tite Durepoxi Líquido e Loctite Durepoxi Branco. Com as no-
vidades, a marca inova na categoria de colas epóxi massa e 
agrega o epóxi líquido ao portfólio Durepoxi, oferecendo 
produtos de alta performance ao consumidor.  Loctite Dure-
poxi Líquido é um epóxi bicomponente indicado para reparos 
em vidro, madeira, metal, porcelana, borracha, pedra e alguns 
tipos de plástico. Sua fórmula extraforte seca em 10 minutos, é 
resistente à temperatura, adere mesmo exposto às condições 
submersas e proporciona acabamento transparente perfeito. 
Além disso, o produto acompanha o kit completo de aplicação 
(bandeja e pá reutilizáveis), que facilita a mistura da cola.  

Já Loctite Durepoxi Branco é única versão de massa epóxi branca 
no mercado e oferece a mesma qualidade do Loctite Durepoxi 

atual, com melhor acabamento e maior conveniência durante a 
aplicação, pois não precisa ser pintada. A opção pode ser utili-
zada em diferentes tipos de reparos, como soldar a frio, moldar, 
fixar, vedar e reconstruir diversos tipos de materiais, além de 
garantir qualidade em trabalhos artesanais. O produto, que seca 
até debaixo d’água, pode ser aplicado em diferentes superfícies: 
porcelana, paredes, peças de alumínio, metal, inox, telhas, ma-
deira, objetos decorativos e alguns tipos de plásticos. 

Os produtos chegam ao mercado em diferentes versões: 
Loctite Durepoxi Líquido oferece as versões cartela e caixa 
com 16g e Loctite Durepoxi Branco conta com a opção em 
caixa de 50g. Os lançamentos estão disponíveis ao consu-
midor em home centers, lojas de materiais de construção e 
mercados de todo o Brasil.
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KIT SACADA
KIT BOX
KIT BOX ROLDANA APARENTE
KIT PIA
KIT ENGENHARIA

LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS

Kit Acessórios
de Roldana 
Aparente

Roldana com
Regulagem  
Sacada

Kit Pivot
Sacada

Fechadura para 
sacada com 
contra trinco

Carrinho Duplo,
Simples e Mini  
Box

Rua  Conde Prates,  541,  Mooca,  São Paulo  -  Brasil
www.roaplas.com.br roaplas@roaplas.com.br(11) 2076-9977 
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Nurnbergmesse anuncia novidades 
para a próxima Glass South America

Feicon Batimat 2017 será setorizada 
e em novo pavilhão

A empresa alemã organizadora de feiras segmentadas anun-
ciou, em coletiva de imprensa realizada no início deste mês de 
dezembro, números referentes ao setor no Brasil, bem como 
novidades para as próximas feiras. O evento contou com a 
presença dos dois CEOs da NurnbergMesse, Rolando Fleck e 
Peter Ottmann, que falaram sobre os números que o mercado 
de feiras e eventos movimentou no Brasil nos últimos anos.

O presidente da NurnbergMesse Brasil, João Picolo, falou 
sobre os planos para as demais feiras que a empresa reali-
za, dentre elas a Glass South America. Uma das novidades 
é que a feira passará a acontecer na Expo São Paulo em 
2018. A mudança não é exclusiva dessa feira, uma vez que, 
segundo Picolo, a maioria dos eventos da NurnbergMesse 
serão transferidos para lá. Picolo também falou sobre a 
estratégia que a empresa desenvolverá para captar novos 
fornecedores do setor vidreiro, para que os mesmos parti-
cipem da Glass South America na próxima edição. 

A NurnbergMesse detém um portfólio vasto de eventos 
realizados para diversos segmentos, como a Glass South 
America, FCE Cosmetique, FCE Pharma, Biofach America 
Latina, American Winner, Pet South America, URB Trade 
Show, Brasil Cycle Fair, Analitica Latin America, R+T South 
America e POWTECH Brasil.

A 23ª edição da Feicon Batimat acontecerá de 04 a 08 de 
abril de 2017 e trará importantes novidades aos exposito-
res e visitantes. A feira será realizada pela primeira vez no 
São Paulo Expo, considerado o mais moderno parque de 
exposições do país. Além disso, contará com uma planta 
100% setorizada, estrategicamente organizada para facili-
tar e incentivar a realização de negócios.

A contínua presença das empresas na Feicon Batimat, ao lon-
go das edições, faz crescer o número de ações para atrair os 
visitantes, cada vez mais qualificados. Para Elisângela Durães, 
gerente de marketing da Vonder, “a participação da empresa 
na feira cresceu pelo menos cinco vezes, considerando prin-
cipalmente a área de exposição, mas segue também para o 
número de ações de merchandising e de outras iniciativas 
de interação, relacionamento, lançamentos de produtos, de-
monstrações técnicas e práticas e demais frentes relacionadas 
ao fluxo de visitantes no estande e máximo aproveitamento 
de todo o investimento em cada conta do evento”, explica. 

Empresa pertencente ao Grupo Metalnox, a 
JJI Vidros comemora seu sétimo aniversário. 
Localizada na cidade de Fortaleza, é respon-
sável pelo armazenamento e distribuição de 
lâminas de vidros planos e espelhos para as 
regiões norte e nordeste do Brasil.

A JJI oferece uma linha de produtos à pronta 
entrega com carregamento em até 24 horas, 
em frota própria, assim como serviços de 
corte e lapidação que garantem a integrida-
de e a segurança de seus produtos. Sempre 
presando pela qualidade de seus produtos e 
no atendimento de seus clientes, a JJI conta 
hoje com uma estrutura de mais de 8000m² 
onde possui grande estoque e uma equipe 
altamente capacitada para realizar grandes 
negócios.

 JJI Vidros completa sete anos
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feiras e eventos

A Saint-Gobain Glass foi uma das prota-
gonistas da edição brasiliense da Casa 
Cor, que aconteceu entre os dias 22 de 

setembro e 9 de novembro, na capital federal. 
Para o evento, que completou 25 anos de sua 
edição em Brasília, a empresa forneceu 300m² 
dos vidros impressos SGG Satinovo e SGG Ara-
mado, distribuídos em diversas aplicações.

Logo na entrada já era possível se encantar com 
a beleza do SGG Satinovo temperado aplicado 
como muro de vidro no projeto dos arquitetos 
Carina Beltrão, Lilian Monteiro e Nil de Souza. 
Adentrando a mostra, o produto também pôde 
ser visto nos espaços da arquiteta Renata Dutra 
como na Área Íntima dos Quartos, um ambiente 

O poder decorativo do vidro impresso trouxe 
beleza, através de 300m² do material, para 
os ambientes da mostra que completou 25 

anos na capital federal

Vidros impressos na 
Casa Cor Brasília

que teve o vidro impresso aplicado como fe-
chamento de vão em caixilho e também na co-
zinha, na qual foi aplicado como revestimento 
pintado a frio. O SGG Satinovo também foi uti-
lizado no Espaço Morada Sainz, aplicado como 
fechamento de vão em caixilho e como divisó-
ria no Restaurante do bloco C.

Já o SGG Aramado, que se caracteriza por possuir 
em sua composição uma tela metálica que ofere-
ce maior segurança em caso de quebra, foi apli-
cado como cobertura em vários ambientes, entre 
eles a Fachada Sustentável, dos arquitetos Catha-
rina Macedo, Sheila Beatriz e Roberto Lecomte, e 
no bistrô da arquiteta Juliana Garrocho.
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Logo na entrada já era possível ver o 
SGG Satinovo temperado 

O SGG Aramado, que possui uma tela metálica para ofe-
recer maior segurança em caso de quebra, foi aplicado

como cobertura em vários ambientes
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feiras e eventos

Sustentabilidade na

Casa Cor 
Santa Catarina

Vidros marcam presença no maior evento de 
arquitetura e decoração, recebendo papel de 

destaque em muitos ambientes
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O Habitat Neutro Incolor foi aplicado no 
envidraçamento do espaço Cabana Renaul

A Casa Cor, maior mostra de arquitetura, decora-
ção e paisagismo das Américas, esteve, nos úl-
timos meses, em Santa Catarina. A 20ª edição 

do evento na cidade trouxe, de 25 de outubro a 4 de 
dezembro, influências da cultura nômade e proces-
sos construtivos mais sustentáveis. Neste contexto, o 
vidro teve papel fundamental, especialmente os de 
controle solar apresentados pela Habitat. Capazes de 
barrar até 70% do calor e 100% dos raios UV, eles 
diminuem a necessidade de luz artificial e de ar-con-
dicionado, gerando uma economia na conta de ener-
gia que pode chegar a 30%.
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Brinquedoteca

Bilheteria
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As placas de vidro 
do fechamento desta 
residência na Bélgica 
possuem 1,5 tonelada 
cada e medem 3m x 6m

Além dos benefícios funcionais, a estética é um dos di-
ferenciais da linha Habitat. O vidro Habitat Refletivo 
Champanhe, por exemplo, adequou-se perfeitamente na 
Brinquedoteca, espaço assinado pelas arquitetas Natália 
Arruda e Maynara Mariano. A proposta do local altamente 
sofisticado pelo aspecto refletivo que a aplicação do vidro 
em suas janelas proporcionou, foi destacar a simplicidade 
dos brinquedos analógicos e suas possibilidades para o de-
senvolvimento das habilidades visuais da criança. 

No Espaço Corporativo, também assinado pela dupla 
de arquitetas, o objetivo foi criar um contêiner para ser 
transportado em diversas localidades e auxiliar empre-
sas na mostra de produtos. Dessa maneira, o Habitat 
Refletivo Champanhe entra como protagonista para 
oferecer sofisticação em sua fachada envidraçada.

A Bilheteria, assinada pela arquiteta Juliana Jagel-
ski, também usou a elegância do Habitat Refletivo 
Champanhe em sua área envidraçada, combinando 
com as estruturas de madeira do ambiente externo 
e oferecendo privacidade, devido ao seu aspecto su-
tilmente espelhado do vidro.

stylo

Espaço Corporativo
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Pub Confraria do Chopp Honesto

Já o Pub Confraria do Chopp Honesto, dos arquitetos 
Ricardo Fonseca, Mário Pinheiro, Beto Gebara, Luiz Fer-
nando Zanoni e André Lima, é formado por quatro con-
têineres e traz a aplicação do Habitat Refletivo Cinza 
em suas janelas. Por ser um vidro de tonalidade escura 
e espelhado, o resultado é uma alta privacidade e mais 
modernidade para o Pub CCH. As texturas diversas e 
decoração rústica resultaram em uma atmosfera de to-
tal descontração para o espaço.

No Café da Casa, das arquitetas Caroline Porto e Isadora Ma-
estri, a transparência do Habitat Neutro Incolor nas portas 
do espaço ressaltaram a decoração feita com metais aco-
breados, remetendo à atmosfera do período neocolonial. Café da Casa

PARE DE 
SOFRER!

BOX STAR!

A SOLUÇÃO 
ESTÁ AQUI!

FERRAGENS EM AÇO INOX!

O MELHOR, REUNIDO 
EM UM ÚNICO PRODUTO

TRILHO NÃO PRECISA 
SER FURADO

SUPORTE DO VIDRO 
FIXO DE ENCAIXE

ATRASOS NA ENTREGA!?

FALTA DE SUPORTE!?

DIFICULDADE NA INSTALAÇÃO!?

BRILHANDO COM VOCÊ!

MENOR PRAZO DE ENTREGA 
DO MERCADO!
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Museu Van Gogh

PARE DE 
SOFRER!

BOX STAR!

A SOLUÇÃO 
ESTÁ AQUI!

FERRAGENS EM AÇO INOX!

O MELHOR, REUNIDO 
EM UM ÚNICO PRODUTO

TRILHO NÃO PRECISA 
SER FURADO

SUPORTE DO VIDRO 
FIXO DE ENCAIXE

ATRASOS NA ENTREGA!?

FALTA DE SUPORTE!?

DIFICULDADE NA INSTALAÇÃO!?

BRILHANDO COM VOCÊ!

MENOR PRAZO DE ENTREGA 
DO MERCADO!
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O vidro Habitat Neutro Incolor também dialogou com 
o interior e exterior do Restô Bar, assinado pelos Karo-
line Bernardo e Sidnei Machado.  As janelas envidraça-
das integraram os ambientes da casa, que seriam a sala 
interna e o restaurante criado no quintal. 

Para expor o modelo de carro Guster Oroch, da Renault, 
os arquitetos Marchetti Bonetti, Tais Adriana Marchet-
ti Bonetti e Giovani Bonetti criaram o espaço Cabana 
Renault. O Habitat Neutro Incolor foi aplicado no envi-
draçamento que permite a visualização do automóvel, 
agregando na proposta de uma habitação compacta, o 
que reflete identidade aventureira e criativa do veículo.

Cabana Renault

Restô Bar

Restô Bar
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Restô Bar
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Lounge Jota Jota

Por fim, o Habitat Refletivo Verde foi aplicado no Loun-
ge Jota Jota. As portas envidraçadas com aspecto refleti-
vo assinadas pelas arquitetas Caroline Mocelin e Patrícia 
Moschen trouxeram mais privacidade para o ambiente 
do contêiner. A estética do vidro também combinou 
com a decoração composta por instalação dos tubos, 
conexões hidráulicas, fios elétricos e bobinas de fio, ele-
mentos que foram expostos de forma diferente, criando 
uma identidade urbana para o Lounge. 

Os vidros Habitat foram beneficiados pela Linde 
Vidros e as esquadrias ficaram por conta da em-
presa Lohn Esquadrias, representante da VEKA. 
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Empresas e negóciosEmpresas e negócios

Braço de uma empresa familiar de esquadrias, a HS 
Envidraçamento atua há mais de 10 anos de forma 
independente. Uma das pioneiras no mercado de 

envidraçamento de sacada, iniciou suas atividades com o 
objetivo de investir em novas tecnologia e acabou, com 
o decorrer dos anos, lançando tendências que foram sen-
do seguidas por todo mercado. Uma das inovações foi no 
campo da estética, com acabamentos mais refinados. “Tí-

nhamos o que as outras não tinham. Tiramos fixações da 
parede, diminuímos o tamanho da mola guia, deixamos 
os fechos e puxadores embutidos. A cada ano uma inova-
ção. Entendemos as necessidades do mercado e buscamos 
incessantemente novas tecnologias para atendê-las. Essas 
novas tecnologias e tendências fizeram com que nos espe-
cializássemos em alto padrão, classe AAA”, conta o empre-
sário Raphael Fuillarat Junior.

Lançando

Detentora oficial do envidraçamento elétrico 
em mais de 200 países, a HS trabalha 

incessantemente na busca por novas tecnologias

tendências
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Para além do design mais leve e sofisticado, a grande 
novidade criada pela HS foi o envidraçamento elétrico, 
lançado em meados de 2014. Fuillarat revela que após 
terem a ideia inicial de fazer um sistema de fechamento 
automatizado, pesquisaram e não encontraram nenhum 
sistema no mundo com essa tecnologia. Foi então que a 
empresa decidiu apostar no projeto, dedicando quatro 
anos de estudo até chegarem no produto ideal. 

Depois de diversas tentativas e testes para desenvolver 
um produto extremamente resistente e o mais funcional 
possível, o Hautomatic se tornou realidade com pionei-
rismo da HS Envidraçamento. “O resultado foi um pro-
duto que revolucionou o mercado e quase não dá ma-
nutenção em comparação aos sistemas manuais. Temos 
hoje sua patente em 219 países e distribuímos na Ásia, 
Europa e América Latina”, enfatiza Raphael Fuillarat.

O produto ainda traz grande acessibilidade, uma vez que 
pode ser manuseado por qualquer pessoa, independente 
da força, além de ser cinco vezes mais rápido que o fecha-
mento manual tradicional. O envidraçamento automático 
trabalha com a abertura e o fechamento contínuo dos vi-
dros, diferente do envidraçamento manual onde as folhas 
de vidros são manuseadas uma a uma. Os vidros são aber-
tos e fechados de forma combinada e recolhidos para as 
laterais com apenas um toque no controle remoto. 

O sistema torna ainda o ambiente muito mais bonito e 
moderno, uma vez que todos os elementos (hastes, guias, 
fechos, puxadores e outros) dos acionamentos manuais são 
eliminados.  Os materiais usados para a instalação são mais 
robustos e suportam até três vezes mais peso que o modelo 
convencional. Traz também mais segurança. Sensores fe-
cham automaticamente a varanda se o vento estiver muito 
forte ou abre se a temperatura estiver alta.

Envidraçamento elétrico

Quando vendemos o Hautomatic revolucionamos em 
tudo, inclusive no design, e muitas pessoas queriam o 
luxo dele, mas com sistema manual, ou porque preferem 
manual, ou porque queriam investir menos no momento 
para depois automatizar, porque no sistema manual não 
pode ser transformado. Porém, já tendo a mesma estrutu-
ra fica possível fazer depois, já que a parte elétrica enca-
rece bastante o produto”, conta o empresário. 

Assim, a empresa resolveu desenvolver o HS Gold, lançado 
há pouco tempo na Fesqua 2016. O sistema é manual mas 
bem diferente das outras opções disponíveis no mercado. O 
tamanho dos perfis é diferente - os perfis nos outros modelos 
têm 80mm e neste 140mm, o sistema é mais robusto –supor-
ta chapas de 3mm x 1mm, e tem mais detalhes de requinte. 

Versão manual

“O sistema de envidraçamento 
elétrico é mais robusto, 
suportando até três vezes mais 
peso, é cinco vezes mais rápido 
e tem design moderno, pois os 
elementos dos acionamentos 
manuais são eliminados”
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Vidro
colorido
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Com alto poder decorativo, 
 os vidros coloridos trazem vida 
aos projetos e têm sido bastante 

explorado por arquitetos.  Confira 
as principais técnicas utilizadas 

– serigrafia e pintura a frio, 
as vantagens, desvantagens e 
aplicação de cada uma delas

Os vidros nem sempre precisam ter total 
transparência. Sua versatilidade traz muitas 
outras possibilidades de aplicação para além 

de fechamentos das aberturas de portas e janelas. 
Os vidros coloridos têm um alto poder decorativo e 
são bastante explorados pelos arquitetos, trazendo 
mais vida aos ambientes. Utilizado especialmente 
em móveis, portas de armários, tampos de mesa, 
revestimentos de parede e até em fachadas, pro-
porciona maior facilidade de limpeza em relação a 
outros materiais e traz um visual mais descontraído 
e sofisticado ao mesmo tempo, eliminando alguns 
tipos de manutenção, como no caso de paredes 
que precisam ser repintadas e azulejos que acabam 
tendo o rejunte danificado mais rapidamente. 

 Existem basicamente duas técnicas mais comumente 
utilizadas para colorir as placas de vidro: serigrafia e 
pintura a frio. Explicamos abaixo, com a ajuda de es-
pecialistas no assunto, como funciona cada uma delas 
e as aplicações mais indicadas. Veja também nas pró-
ximas páginas alguns projetos para se inspirar. 

Fachada do Instituto Kolkata, na Índia
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Nesta técnica, a placa de vidro recebe uma pintura de de-
senhos ou cores por meio de uma tinta especial, o esmalte 
cerâmico, também conhecido como esmalte vitrificável. O 
esmalte cerâmico é uma combinação de frita (elemento 
vítreo) e pigmentos inorgânicos à base de óxidos, estabili-
zados em alta temperatura. “No processo de fabricação do 
vidro serigrafado ou pintado a quente, a imagem que se 
deseja aplicar ao vidro é gravada em uma tela de poliéster 
e transferida para a peça de vidro, por meio de emissão lu-
minosa. Esse processo lembra o de revelação fotográfica”, 
conta Ariston Morais, sócio-diretor da New Temper.

Na sequência o vidro passa para um forno de têmpe-
ra, quando ocorre a fusão da tinta com o vidro, a uma 
temperatura que chega a cerca de 700 graus. “O vidro 
derrete por inteiro e a camada de vidro com a tinta é de 
1,5mm. Depois disso o vidro não pode passar por mais 
nenhum processo. O vidro pintado pode passar por qual-
quer processo de beneficiamento, mas antes de ir para 
a têmpera”, explica Emídio Galdino Achetti, responsável 
pela pintura dos vidros da Mundial Vidros e Espelhos. 

O tratamento térmico resulta em uma impressão com 
grande resistência a riscos e manchas de gordura. O 
vidro serigrafado não risca e a tinta não sai. O vidro 
também se torna mais resistente, já que passa pelo 
processo de temperagem, ou seja, todo vidro serigrafa-
do é também um vidro temperado. “O serigrafado tem 
funções que vão além da decorativa, é um instrumento 
de segurança”, ressalta Ariston Morais. “A serigrafia é 
também utilizada para encobrir pontos de cola e peças 
internas de alguns produtos. As características de trans-
parência e translucidez, obtidas a partir de cores e dese-
nhos aplicados, resultam em proteção de 0% a 100% de 
cobertura da superfície do vidro, constituindo opção de 
sombreamento em fachadas e coberturas”, completa.  

De acordo com Vitor Maione, diretor da Color Vidros, al-
gumas das desvantagens do vidro serigrafado são a limita-
ção de cor e de espessura do vidro a ser pintado, além de 
não poder pintar vidro curvo por este processo. 

Serigrafado

Vidros coloridos trazem vida ao bairro onde o Palais des Congrès 
está inserido em Montreal, no Canadá

fique por dentro
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VIDRO IMPRESSO 
DE SEGURANÇA

0800-125125
glass@saint-gobain.com

Saint-Gobain Glass

Vidro de segurança
(segundo norma NBR 7199)

Resistente ao fogo
(RE60, segundo norma

NBR 14925)

®SGG ARAMADO
A elegância que você quer,
com a proteção que você precisa.

br.saint-gobain-glass.com

/saintgobainglassbrasil

O vidro SGG ARAMADO® é um vidro impresso translúcido, em cuja massa 

é incorporada uma malha de arame de aço. É um vidro de segurança, pois, 

em eventual quebra, não estilhaça, mantendo os fragmentos presos à tela. 

Assim, é possível evitar ferimentos e manter o vão fechado.

Solicite já a sua amostra do vidro e 
descubra um universo de possibilidades.
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Pintura a frio
Na pintura a frio, diferentemente da serigrafia, a tinta 
pode ser removida, porque o vidro é somente pintado 
com tinta preparada com catalisador com revólver atra-
vés de pulverização ou com máquina a rolo. A secagem 
é feita em estufas com baixa temperatura, ou até mes-
mo em temperatura ambiente. O tempo necessário é de 
5 a 10 minutos por metro quadrado. “Na pintura a frio 
em áreas externas é necessário vedar para não ter acú-
mulo de água. Pintura com base de solvente é indicado 
somente para áreas internas”, explica Maione.

O vidro pintado a frio é mais indicado para revesti-
mentos, pois a pintura é feita do lado de trás do vidro, 
acaba cobrindo marcas de cola e silicone, especial-
mente em ambientes de alta luminosidade. É mais 
vendido que o serigrafado, de acordo com Achetti, 
provavelmente por uma questão de preço, já que o 
vidro pintado a quente custa de 50 a 70%  mais caro. 

“Nesta técnica é possível fazer cores mais fortes. No 
serigrafado ainda fica um pouco translúcido. Na Mun-
dial temos uma variedade de 735 cores, as misturas 
são feitas por um programa específico”, conta o res-
ponsável pela pintura dos vidros da empresa.

Podem ser pintados vidros de qualquer espessura, até 
mesmo vidros curvos, obtendo alto poder de cobertu-
ra. Diferentemente do serigrafado, depois de pintado 
o vidro pode ser cortado, lapidado ou furado. “A tinta 
pode sair caso tenha contato forte com algum material 
muito rígido. Também pode ser removida para o vidro 
ser pintado de outra cor. Existem pinturas a base de 
solvente e pinturas ecologicamente correta a base de 
água. A Color Vidros utiliza esta última e oferece mais 
de 10 mil cores. Temos um laboratório próprio, dentro 
da empresa, isso permite fazer a cor que quisermos”, 
revela o diretor da empresa. 

Vidros em cores diversas criam efeito que remete à queima da 
vegetação de uma pradaria no edifício do Museum at Prairiefire, 
localizado em Kansas, nos Estados Unidos 

fique por dentro
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CURSO PARA VIDRACEIROS

NOVAS 
TURMAS PARA 

JANEIRO 

MATRÍCULAS
ABERTAS

CONHEÇA OS CURSOS DA VIDRO IMPRESSO  
CURSOPARAVIDRACEIRO.COM.BR 

FORMAS DE PAGAMENTO: Boleto Bancário Cartão Pagseguro Depósito Identifi cado

Compra 100% segura PARCELE EM ATÉ 3X SEM JUROS NO CARTÃO

Informações

(011) 2628 7809
WhatsApp

(011) 96341 7925

RealizaçãoRealização

SEJA UM PROFISSIONAL DE 
SUCESSO, TENHA ALTOS GANHOS! 

PatrocínioApoio
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O Palais des Congrès em Montreal, no Canadá, chama aten-
ção por sua enorme fachada com vidro colorido, que traz 
vida ao bairro histórico onde está inserido. Embora seja típi-
co da arquitetura moderna conectar espaços interiores e ex-
teriores com a transparência do vidro, o design Hal Ingberg 
desenvolveu um novo conceito que traz essa interatividade 
com a sensação mínima de opacidade do vidro ao mesmo 
tempo que cria uma divisão dos espaços por meio de uma 
camada colorida, estabelecendo visualmente mundos para-
lelos. Os vidros coloridos ainda permitem a passagem da 
iluminação solar, traçando feixes de luz em diversas cores 
no interior do palácio. 

Feixes cromáticos de luz
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PREÇO E QUALIDADE
É O NOSSO FORTE!

(11) 3922-2448/3922 2433

WWW.DIVIBRAS.COM.BR
(11) 3924-4080/3922 2433

ESPELHOS EM GERAL

CHAPARIA GERAL

PERFIS DE ALUMÍNIO

VIDROS PLANOS COMUNS

VIDROS LAMINADOS

VIDROS PLANOS TEMPERADOS

BOX À PRONTA ENTREGA

VIDROS LAMINADOS REFLETIVOS

VIDROS PARA BOX

ACESSÓRIOS EM GERAL 

VIDROS IMPRESSOS

VIDROS PARA MÓVEIS

Av. João Paulo I 1701/1711 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP

DEPARTAMENTO  
COMERCIAL FAX
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Os vidros coloridos ainda permitem a passagem da iluminação solar, traçando 
feixes de luz em diversas cores no interior do palácio 
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PIONEIRO NO BRASIL NO CONTROLE DE 
UMIDADE E ESPESSURA ON LINE DO PVB

ESPECIALIZADA EM TEMPERADO, 
LAMINADO COM PVB E SENTRYGLAS®

LINHA COMPLETA DE 
LAMINADOS, INSULADOS 

E VIDROS ESPECIAIS

Avenida Henry Ford 1268, Parque da Moóca - CEP 03109-000 - São Paulo - SP

INOVAÇÃO PERMANENTE

LINHAS AUTOMATIZADAS

TECNOLOGIA PARA ALTA PERFORMANCE

FROTA PRÓPRIA E ABRANGÊNCIA NACIONAL

DIMENSÕES ESPECIAIS:
Temperados-laminados:......................2400 x 4200
Laminados incolores:..........................3210 x 6000
Laminados refl etivos:..........................2600 x 6000 
Multilaminados:...............até 100mm 2600 x 6000
Insulados:............................................2450 x 3500
Laminados coloridos:.mais de 20 cores disponíveis www.cyberglass.com.br

ouvidoria@cyberglass.com.br
(11) 2914-7211 (11) 99272-6996

Cyberglass
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O conceito do edifício Museum at Prairiefire, localizado 
em Kansas, nos Estados Unidos, é reproduzir a paisagem 
de uma pradaria, especialmente o fogo da queima de sua 
vegetação. A fachada do edifício, criada pelo escritório Ver-
ner Johnson, é feita com vidro dicróico em cores diversas e 
painéis de aço inoxidável, formando uma composição que 
invoca chamas de fogo. Os vidros ainda mudam de cor con-
forme a iluminação, criando uma visualização vibrante, com 
cores variáveis e brilho ao redor do edifício.

Museu em chamas
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fique por dentro

A fachada do Instituto de ensino Kolkata, na Índia, é cons-
tituída por um envidraçamento ondulado cromático forma-
do por duas camadas de 5 mm de vidro curvo transparente, 
cada uma com uma camada intermediária de PVB de 1,2 
mm de espessura que controla os raios de sol. A fachada 
torna-se mais dinâmica durante a noite quando as luzes in-
ternas estão ligadas e criam um efeito hipnotizante. 

Curvas coloridas
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fique por dentro

O arquiteto de James Russell escolheu usar o vidro 
colorido tradicional combinado a outros elementos 
para criar um ambiente acolhedor com cores e tex-
turas em uma residência na Austrália. As cores em 
tons de verde e azul contrastam com as cores frias 
do ambiente e o piso laminado pálido. A adição de 
cadeiras nostálgicas e arte lunática permitem que a 
sala tenha uma vibração que é reforçada pelo vidro 
colorido na parede oposta, que adiciona charme ao 
espaço e define a identidade do projeto. 

Contraste de cores
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Fone: 47 3323-5844 / Fax: 47 3323-3172 
 
www.mogk.com.br  :: mogk@mogk.com.br
Rua 2 de Setembro, 2.877 - 89052-505 - Blumenau - SC

Modelo LV 1200
Utiliza lixas   75 x 1200
                    100 x 1200

Modelo LV 1880
Utiliza lixa 100x1880

LIXADEIRA
PARA VIDRO

LIXADEIRA
PARA VIDRO

GRANDES
METAS

SE CONQUISTAM
COM QUALIDADE

REFLEXO DO  SUCESSO

HÁ MAIS DE 40 ANOS.

LIXADEIRA 
PARA VIDRO
COM MESA MÓVEL

Ambientes internos também ganham vida, contraste 
e sofisticação com peças de vidro em cores distintas

Foto: Color Vidros

Foto: Color Vidros Foto: Color Vidros
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fique por dentro

Neste apartamento em São Paulo, a arquiteta Pam-
mela Resende Menezes utilizou vidro colorido 
amarelo 10mm para revestir a parede da pia. “Não 
queríamos rejunte e emenda acima da pia, por isso 
usamos uma chapa inteira de vidro pintado. Nesta 
cozinha queríamos fazer algo alegre, então os mó-
veis ficaram coloridos também”, explica.

Nesta residência em São Paulo foram utilizados 
vidros pretos pintados a frio em vários ambientes, 
com espessura de 10mm. “O cliente tem paixão 
pelo preto, então utilizei diferentes texturas com a 
cor pmontar a decoração dos ambientes. O vidro 
pintado deu um ar misterioso e destacou as pare-
des pintadas de grafite”, conta a arquiteta Pamme-
la Resende Menezes.
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Expectativas para

O setor vidreiro também sentiu os reflexos da crise econômica e política 
do País, o que exigiu melhoria nos processos e inovação para ganhar 
competitividade. Para o próximo ano se espera mais otimismo, mas 

sem grandes resultados. O mercado segue ainda com cautela. Confira o 
depoimento de alguns profissionais que sobreviveram ao momento de 

retração, suas estratégias e perspectivas para este novo ciclo 

O 
ano de 2016 foi marcado por incertezas no 
setor vidreiro, que sentiu mais tardiamen-
te os reflexos da crise econômica que tem 
afetado o Brasil e o mundo. Acompanhando 

a demanda do mercado da construção civil, o segmento 
ainda se manteve estável por um tempo, mas nesse último 
ano também não resistiu à instabilidade do país. A maio-
ria das empresas sentiu as consequências desta retração. 
“O ano de 2016 foi um ano de grande desenvolvimento in-
terno. As empresas que sobreviveram à crise tiveram de se 
reinventar e avaliar todas as suas formas de atuação”, afir-
ma Erico Miguel, diretor de Planejamento da Ideia Glass. 

Daniel Leicand, diretor da Abrasipa, conta que já espe-
rava um ano de dificuldades. “2016 foi um ano marcado 
pela necessidade de adaptação ao mercado e a forte re-
dução de despesas. Como agravante previsível, a grave 
crise de demanda costuma provocar excesso de oferta 
no mercado e uma guerra de preços baixos e margens 
reduzidas. Em contrapartida, a busca por novos produ-
tos e novos mercados foi a estratégia usada na explora-
ção de possíveis nichos de crescimento. Acredito num 

cenário melhor do que 2016. Para 2017 a palavra de or-
dem ainda será ‘Prudência’, mas com muito ‘otimismo’”.

Para a maioria o cenário político e econômico ainda 
é pouco otimista para o próximo ano. Tomas Catafay, 
vice-presidente da dorma+kaba para América Latina, 
diz que o ano de 2017 não será ainda o ano da “vi-
rada”, mas deve já trazer alguma reação. “A econo-
mia piorou muito e acreditamos que a retomada para 
2017 ainda será baixa, pois o pessimismo fiscal e a 
crise política ainda vai continuar atrapalhando a pro-
dução e causando desemprego de modo geral”, ava-
lia Gianluca Ceriani, diretor Bottero Brasil. 

Willmerson Ramos, diretor da WR Glass, acredita 
que o mercado já esteve mais pessimista. “Já é pos-
sível verificar alguma melhora. Esperamos que o 
País volte a crescer e a economia fique mais estável 
para que continuemos crescendo e investindo no se-
tor. O desafio é inovar e ser, ao mesmo tempo, viá-
vel. Acreditamos que o mercado da construção deve 
voltar a se aquecer no próximo ano e, com isso, ala-
vancar ainda mais o mercado vidreiro”, conclui.
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Qual sua avaliação sobre este 
ano e perspectivas para 2017?

O ano de 2016 foi um ano bastante difícil em decorrência 
da crise econômica. Apesar de toda a dificuldade, finaliza-
mos mais um ano satisfeitos com o reconhecimento que a 
Multimetais vem obtendo nestes quatro anos em um mer-
cado tão competitivo. Este ano mantivemos o troféu prata 
em nossa categoria do Prêmio Anavidro, premiação muito 
comemorada por nós e de suma representatividade para 
o segmento. Para o próximo ano, esperamos uma reação 
econômica em nosso país como um todo, não só no seg-
mento vidreiro e construção civil, esta é nossa perspectiva 
para o cenário. Esta reação tem que vir o quanto antes e 
para isso contamos e precisamos de um trabalho bem feito 
por nossos representantes no governo.  Para a Multime-
tais, é trabalhar muito, sempre priorizando a qualidade e o 
atendimento a nossos amigos e parceiros comerciais.     

Vicínius Bairral Abreu

Diretor financeiro da Multimetais

Apesar de 2016 ter sido um ano duro em termos de deman-
da de mercado, nós da Lisec não podemos reclamar. Con-
seguimos dar continuidade a nossa estratégia de expandir 
nossa carteira de clientes, não ficando limitado somente aos 
grandes processadores, e sim mostrando ao mercado que 
temos uma ampla gama de equipamentos para todos os 
processos do vidro, bem como para qualquer tamanho de 
processadora. Temos absoluta certeza que as empresas que 
conseguem se adaptar a uma situação mais desfavorável de 
mercado se tornam mais eficientes, competitivas e focadas 
nas reais demandas dos clientes, assim estando preparadas 
para a retomada seja quando vier. 

Em relação a 2017, acredito que o caminho da responsa-
bilidade de gastos e de seriedade na definição de políticas 
econômicas sustentáveis seja o que devemos buscar e co-
brar das autoridades responsáveis. De maneira geral acre-
ditamos que a tão esperada retomada da economia possa 
demorar um pouco mais do que prevíamos no meio do ano 
passado, mas com certeza ela virá. As fases são cíclicas e 
muitos países já passaram por períodos de baixa. O impor-
tante nesses momentos e acertar o correto rumo através de 
ações responsáveis e sustentáveis. Nós da Lisec estamos oti-
mistas com o futuro e preparados para atender quaisquer 
demandas de nossos clientes.

Luiz Garcia

Diretor executivo da Lisec Sudamerica
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mercado

O ano de 2016 foi um período de transição para o governo e com isso 
os negócios se mantiveram retraídos, com projetos e lançamentos pos-
tergados e um mercado mais conservador. Do lado da dorma+kaba, no 
entanto, foi um período de materialização da fusão entre as companhias 
Dorma e Kaba, apresentando um líder de confiança na indústria de solu-
ções de acesso e segurança. Hoje, operamos como uma empresa consoli-
dada, ganhamos sinergia operacional, redução de custos e estamos com 
um portfólio completo de soluções e serviços ao cliente. 

Sentimos que a oferta completa, no conceito “one stop shop”, é uma de-
manda do setor e recebemos, especialmente nas participações dos eventos 
Equipotel, Glass South America e Fesqua, resposta extremamente positiva, 
com bom retorno de imagem e de negócios.  Imagina-se que se o ano de 
2017 não deva ser ainda o ano da “virada”, mas deve já trazer alguma re-
ação face ao otimismo que temos observado. Estamos também otimistas.

Gianluca Ceriani

Diretor da Bottero Brasil

Willmerson Ramos

Diretor da WR Glass

Vemos nas pesquisas que o mercado de vidro por habitante é baixo e que 
este mercado tem muito a crescer, mas infelizmente tivemos no ano de 
2016 a produção e vendas estagnadas. A economia piorou muito e acredi-
tamos que a retomada para 2017, ainda será baixa, pois o pessimismo fiscal 
e a crise política ainda vão continuar atrapalhando a produção e causando 
desemprego de modo geral. A retomada do país é aguardada e tem que 
acontecer em 2017, mas a tendência é de baixa produtividade neste setor, 
mas como brasileiro, temos que acreditar em um novo ciclo de crescimento. 

O mercado já esteve mais pessimista, mas já é possível verificar alguma 
melhora. Esperamos que o País volte a crescer e a economia fique mais 
estável para que continuemos crescendo e investindo no setor. O desa-
fio é inovar e ser, ao mesmo tempo, viável. Acreditamos que o mercado 
da construção deve voltar a se aquecer no próximo ano e, com isso, ala-
vancar ainda mais o mercado vidreiro. Como se diz, Ano Novo, Vida No-
va, com esse pensamento entraremos. No ano de 2017 com expectativas 
renovadas, com muito otimismo. 

Tomas Catafay

Vice-Presidente da dorma+kaba para América Latina

Não vejo grandes melhoras por enquanto, somente estabilidade, 
pois o mercado de vidros depende muito da construção civil, e senti-
mos os reflexos da crise de forma tardia. 

Jhones Oliveira

Diretor comercial da Elohim
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Apesar de toda a crise em nosso País, posso confirmar que, 
a Palácio dos Cristais, saiu vitoriosa neste ano. Devido aos 
problemas instalados por conta de uma crise econômica e po-
lítica, fomos obrigados a enxugar o quadro de funcionários 
para se adequar à realidade e engavetar vários projetos que 
tínhamos projetado para continuar o progresso da empresa, 
inclusive, sobre a nova fábrica. Há cerca de dois anos, era ini-
maginável que o País passaria por toda essa crise e, mesmo 
realizando um comparativo com os anos anteriores, levando 
em consideração as devidas proporções, podemos garantir 
que foi possível fechar o ano com um patamar positivo. 

Para 2017, apesar de o País estar com uma perspectiva ne-
gativa e, muitas pessoas, acreditarem que a crise deve per-

manecer, prefiro me manter otimista. O segredo é se ade-
quar ao momento, somos uma empresa pequena, porém de 
família empreendedora que deseja ver o Brasil crescendo. 
Até do ponto de vista social, é importante contribuir pa-
ra que haja uma solução dos problemas pelos quais toda a 
sociedade vem passando e a geração de empregos é uma 
forma de ajudar a superar tais dificuldades. Por isso, ter de 
realizar cortes no quadro de funcionários não é uma saída 
satisfatória para a empresa, ao contrário. É importante que 
se resolva a questão política para que haja uma real melho-
ra. Creio que, se houver comprometimento em nível nacio-
nal, a partir do próximo ano, a situação começará a dar si-
nais de ajuste e retomada do crescimento.    

O ano de 2016 não foi positivo para a economia, para a cons-
trução civil e, consequentemente, para o mercado de vidro. 
Para 2017, nossa expectativa é que não seja um ano de gran-
de recuperação, mas acreditamos que deve ser melhor do 
que 2016. Nosso objetivo é continuar, cada vez mais, buscan-

Valdemir Ramalho

Diretor-presidente da empresa Palácio dos Cristais    

Henrique Lisboa

Diretor comercial e marketing da Vivix Vidros Planos

do formas de reduzir os impactos do cenário econômico. Pa-
ra isso, vamos atuar através de ações criativas de marketing, 
redução sistemática de custos e realizando investimentos em 
qualificação da cadeia visando o aumento do consumo.
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Erico Miguel

Gerente de Planejamento da Ideia Glass

O ano de 2016 foi um ano de grande desenvolvimento interno. As 
empresas que sobreviveram a crise tiveram de se reinventar e avaliar 
todas as suas formas de atuação. Aqui na Ideia Glass não foi diferen-
te. Ainda não vemos um cenário 100% otimista, mas em 2016 conse-
guimos fazer nossa lição de casa. Nós estudamos e nos planejamos 
para entrar em 2017 com força total. O mercado vidreiro vem cada vez 
mais se dividindo em dois:  os profissionais e os mercados informais. 
Vemos que as principais empresas do mercado vêm apostando na 
profissionalização, mas ainda estamos longe de ver um mercado com 
grandes diferenciais. Fizemos grandes lançamentos em 2016 como o 
Kit Certo, Elegance Black e Elegance Black Star.

Já esperávamos que 2016 fosse um ano de dificuldades e 
realmente foi um ano marcado pela necessidade de adap-
tação ao mercado e a forte redução de despesas. Como 
agravante previsível, a grave crise de demanda costuma 
provocar excesso de oferta no mercado e uma guerra de 
preços baixos e margens reduzidas. Em contrapartida, a 
busca por novos produtos e novos mercados foi a estraté-
gia usada na exploração de possíveis nichos de crescimen-
to.  Mas concluída esta etapa, na nossa visão 2016 foi um 
ano de adaptação e de preparação.

Para 2017 a palavra de ordem ainda será “Prudência”, mas 
com muito “otimismo”. Acredito num cenário melhor do 
que 2016. Previsão de mercado mostrando entre estabili-
zação e pequeno crescimento. Acredito também que as 
empresas devem mostrar uma menor preocupação com 
volume de venda e ter maior foco em margens de lucrativi-
dade, que é determinante para o negócio 

Daniel Leicand 

Diretor da Abrasipa

Para Landy Kits, o ano de 2016 foi um ano de investimen-
tos, ajustes e adequações a nova realidade do mercado, 
onde as palavras chaves foram,  criatividade, eficiência, 
comprometimento e muito trabalho. Estamos fechando 
o ano de 2016 com crescimento proporcional aos investi-
mentos realizados em desenvolvimentos de novos merca-
dos e novos produtos. Para 2017, o cenário político e eco-
nômico ainda é pouco otimista. A Landy Kits vai focar seus 
esforços na receita que está dando certo, continuidade nos 
investimentos e desenvolvimentos de novos mercados e 
novos produtos com similaridade a nossa unidade fabril.

Lázaro dos Santos e Anderson Becheli

Diretores da Landy Kits

Renato Poty

Diretor executivo da Guardian Brasil

2016 foi um ano de bastante desafios para o setor vidrei-
ro, a atividade esteve bem abaixo no primeiro semestre, 
queda que diminuiu no segundo semestre. A setor depen-
de da economia do país, que vai levar um tempo para se 
recuperar. Vejo de forma mais conservadora e não espe-
ro uma melhora significativa imediata, apesar da previsão 
de crescimento do PIB de 0,5%. Porém, este momento vai 
passar e a indústria voltar a sua atividade. Estamos inves-
tindo em novos produtos para melhorar nossa capacida-
de competitiva, participamos de todos as feiras deste ano, 
como Glass South America e Glasstec, e trabalhamos jun-
tamente com nossos clientes para atravessarmos juntos 
este momento.
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tendências e tecnologia

Tecnologia facilita processos, diminui mão de obra e 
garante um produto final com mais perfeição e qualidade. 
Saiba como os transformadores aplicam seus recursos para 
ganhar competitividade no mercado vidreiro

Transformadores investem nas diferentes etapas dos 
processos de beneficiamento para acelerar a pro-
dução, garantir maior segurança, otimizar tempo 

e melhorar a eficiência do produto final.  “Toda tecnolo-
gia fornece agilidade na produção, redução de manuseio 
dos vidros e aumento da precisão na produção das peças, 
gerando maior qualidade nos projetos confeccionados”, 
afirma Ariston Morais, sócio-diretor da New Temper.

A empresa investiu em uma linha de engenharia com 
lapidadora bilateral e comando numérico computado-
rizado para furos e recortes. Outro investimento que 
também rendeu agilidade e qualidade, além de dife-
rencial competitivo, foi o forno de têmpera com capa-
cidade de temperar chapas de vidro de 3210 x 7000mm, 
sem perda de tempo de produção na troca de espessu-
ra. A beneficiadora aposta em equipamentos das mar-
cas italianas Bottero, Keraglass e I.M.M.M.E.S.

Para acompanhar as principais mudanças do setor, em 
especial na área de tecnologia, o Palácio dos Cristais 
também aplicou, nos últimos anos, investimentos em 

equipamentos de primeira linha que garantem alta 
qualidade e precisão em cortes, recortes e perfurações, 
medição de modelos e moldes, técnicas essenciais para 
atender à demanda exigida pelo ramo da construção ci-
vil. “Investimos em uma lapidadora automatizada que 
garante agilidade no processo produtivo, um diferen-
cial no mercado de vidros. Com os avanços do setor é 
essencial buscar cada vez mais aprimoramento e eficá-
cia no beneficiamento de vidros”, avalia Nilson Roberto 
Rocha, gerente da empresa.

Já a Elohim resolveu apostar em um classificador au-
tomático. “Antes o processo era mecânico. Com essa 
aquisição aperfeiçoamos a estocagem da matéria-pri-
ma, otimizamos a logística e o espaço, além de tornar 
o processo mais rápido”, conta Jhones de Oliveira, di-
retor comercial da empresa. “Em nosso planejamento 
programamos investimentos que trarão retorno para a 
empresa porque se ficarmos estacionados não teremos 
o melhor produto e atendimento. É importante fazer 
uma pesquisa de mercado e analisar as necessidades de 
investimento da empresa”, completa.

Produção 
automatizada
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Gestão Moderna

Perfuração precisa

Lapidação automatizada

Para alinhar o funcionamento dos investimentos em equipamen-
tos de alta performance, o Palácio dos Cristais apostou na aquisi-
ção de um moderno software para controle total da área adminis-
trativa e de produção, do pedido realizado no departamento de 
vendas até a expedição. “Informatizar todos os processos internos 
foi essencial para acompanhar a evolução no mercado de vidro. 
O sistema possibilitou 100% de otimização em todas as etapas, 
garantindo rastreabilidade em cada um dos processos. Isso pro-
porcionou melhorias em todos os setores da empresa, além de 
promover benefícios ao cliente que consegue acompanhar sua 
encomenda em nosso site”, explica Nilson Rocha. 

A Elohim também apostou em um software direcionado para 
o mercado de vidros para garantir a eficiência de sua produ-
ção. “Através dele faço toda administração, a parte financeira 
e fiscal, controlo a produtividade, pedido, orçamentos. Temos 

todo suporte online para acompanhar a produtividade de ca-
da setor, nos comunicamos com todo maquinário, inclusive o 
cliente pode visualizar seu pedido e saber em que etapa do 
processo sua encomenda está, se na lapidação, lavagem, cor-
te, etc. O cliente pode ainda fazer o pedido pelo aplicativo, 
tudo rápido e prático, em uma plataforma com a qual a maio-
ria dos clientes se adaptaram”, conta Jhones Oliveira. 

O sistema chamado Web Glass trouxe ainda economia de mão 
de obra, aumentou o controle da gestão e agilizou as tomadas 
de decisões. O empresário ressalta que com um controle maior 
de cada processo fica claro quais as necessidades da empresa e o 
que traz mais ou menos retorno. “Tudo isso acaba refletindo na 
rentabilidade em curto e médio prazo. Informação é muito impor-
tante, quanto mais temos informação e controle, mais entende-
mos o que dá lucro ou prejuízo”. 

A Forvet, furadeira de marca italiana adquirida pelo Palácio 
dos Cristais, garante precisão em recortes e perfurações pa-
ra atender a demanda exigida pelo ramo da construção que 
está cada vez mais exigente. “Dessa forma, conseguimos 
ampliar nosso atendimento às construtoras e escritórios 
de arquitetura e design de interiores oferecendo peças em 
vidro com mais qualidade e rapidez, pois o equipamento 
também proporciona trabalhar com prazos menores”. Este 
foi um dos melhores investimentos da empresa, de acordo 
com Rocha, para atender o mercado com de forma eficaz e 
qualitativa. 

A linha de lapidação automatizada, da marca belga Soca-
belec, também aprimorou o processo produtivo do Palácio 
dos Cristais, exigindo menos esforço físico da equipe de 
produção. Com tal investimento, foi possível ampliar a agili-
dade nessa etapa produtiva. 

Classificador automático

O processo de estocagem e logística das chapas de vidro au-
tomatizado otimiza o espaço e torna o processo mais rápido

Forvet

Lapidadora

Classificador



  www.vidroimpresso.com.br

Medição portátil

Mesa de corte ágil

Proliner, outro equipamento de origem italiana adquirido pela 
Palácio dos Cristais, oferece precisão na medição de modelos 
e moldes, identificando traços de forma detalhista, dispensou 
o uso de moldes, o que representa uma importante economia 
para construtores e arquitetos. De fácil locomoção, pode ser le-
vada em qualquer obra para a realização de medições ‘in loco’.

Umas das novidades da marca italiana Bottero é a  Mesa de 
Corte Monolitico modelo 363 BCS, que apresenta na pon-
te diferentes funções, como cabeçote para corte reto e em 
formas, cabeçote com rebolo para cortar camadas milimétri-
ca do vidro Low-e, e cabeçote para colocação automática de 
etiquetas. Outro lançamento recente é a  Mesa de corte La-
minado, 548 LAM, com sistema de corte, destaque e separa-
ção do vidro completamente revolucionário, patenteado pe-
la Bottero, que a torna a máquina mais rápida do mercado. 

A Lisec lançou na Glasstec uma nova mesa de corte para vi-
dros laminados chamada base Lamicut, que se destaca pelo 
design compacto, baixo custo e a possibilidade de ser com-
binada com uma máquina de corte para vidros float.

tendências e tecnologia

Proliner

 363 BCS

Base Lamicut
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Forno de têmpera sem atritos Novo conceito de produção

A Lisec possui um forno de têmpera com um sistema de 
colchão de ar patenteado, que garante que as chapas de 
vidro não sejam tocadas durante o processo de têmpera 
e, como consequência, assegura uma melhor qualidade 
do vidro temperado.

A Lisec desenvolveu um conceito totalmente novo para a pro-
dução de vidro insulado com espaçadores termoplásticos, o 
qual foi apresentado na feira Glasstec desse ano. Com o novo 
sistema, chamado TPA, apenas um operador é necessário para 
controlar toda a linha.  Além de seu design moderno, a linha é 
totalmente automática e atinge um tempo de ciclo de apenas 
35 segundos para um vidro insulado triplo de tamanho padrão 
(aproxidamente de 1 m²). 

 363 BCS

Forno de Têmpera 

TPA
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pergunte ao professorpergunte ao professorpergunte ao professor

Muitas pessoas ainda têm dúvidas em 
relação ao lucro com a manutenção 
de Box. “Será que realmente vou 

conseguir fazer dinheiro nesse ramo?”, “Por 
que não vemos tantos vidraceiros fazendo 
esse tipo de serviço?” Essas são algumas das 
dúvidas mais comuns para os vidraceiros ini-
ciantes ou até mesmo para os mais experien-
tes. Nessa matéria iremos ver as melhores 
vantagens no ramo da manutenção e reparo.

Se você estava procurando uma boa opção 
de trabalho, com baixa concorrência em qua-
se todos os lugares, você está no caminho 
certo.  Além de garantir a segurança do seu 
cliente, essa é uma forma de conseguir no-
vas oportunidades de serviços, além de que, 
se na cidade onde você trabalha tem pouca 
concorrência, provavelmente não faltarão 
clientes. A manutenção preventiva em vidros 
temperados é algo necessário em todos os 
lugares e vem chamando atenção. Investir 

nesse segmento pode ser uma boa opção no 
nosso mercado. O vidraceiro já sai na frente 
dessa concorrência, pois pode oferecer esse 
novo serviço aos seus clientes.

No site www.deolhonobox.com.br tem todas 
as informações sobre a manutenção do Box 
segundo a Norma NBN 14207 - Boxes de ba-
nheiro fabricados com vidro de segurança. A 
norma diz que, sempre que o vidraceiro ins-
talar um box para o cliente, deve entregar 
um manual de uso. Esse manual orienta o pú-
blico sobre o uso do produto e também infor-
ma como agir em caso de problemas. Outra 
exigência da norma: fazer a manutenção pre-
ventiva do box a cada doze meses.

PERGUNTE AO 
PROFESSOR
Com Ricardo Câmara

MANUTENÇÃO DE BOX
DÁ DINHEIRO?

  www.vidroimpresso.com.br
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E MUITO MAIS!

Grande variedade de ferragens e 
acessórios para vidro

Tudo para box, sacada e engenharia

Perfis de alumínio e acessórios 
para esquadrias

Acessórios para corrimão e
guarda corpo

MAIS DE 5 MIL ITENS
A PRONTA ENTREGA

(11) 5816-7006RUA PROFESSOR OSCAR CAMPIGLIA, 94
CAMPO LIMPO – SÃO PAULO/SP

vendas@alumitem.com.brwww.alumitem.com.br

E ÓTIMOS PREÇOS!
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pergunte ao professorpergunte ao professor

Curso de manutenção de box 

Em parceria com o Programa De Olho no Box, a Central do Vidraceiro lança um curso inédito de manu-
tenção de box. O vidraceiro, que precisa já ter uma experiência com instalação de box, irá conhecer as 
principais técnicas para fazer uma manutenção com excelência no atendimento, qualidade no serviço e 
segurança para os clientes conforme as especificações da Norma Técnica 14.207. As aulas serão no dia 
03/02/2017, no Rio de Janeiro. Mais informações: centraldovidraceiro.com.br/

Torna-se então necessário ter uma relação 
com o cliente que fez a compra, onde o 
instalador já pode deixar agendada a ma-
nutenção para o ano seguinte ou pode li-
gar para esses clientes depois de 12 meses 
para oferecer a manutenção.

Manter contato e entregar um Manual 
de Instruções são ações que fazem toda a 
diferença para o profissionalismo do ins-
talador, além de passar maior credibilida-
de. Na manutenção, uns dos serviços mais 
comuns são: substituição das roldanas, 
trocas de guia inferior, batente inferior e 
superior, batente de borracha, puxador, 
substituição do silicone neutro, limpeza 
geral e dos drenos, regulagem dos vidros, 
entre outros.  Outra dica é oferecer a pelí-
cula de segurança, pois agrega um custo 
extra baixo e evita ferimentos em casos  
de acidentes já que a película retém os ca-
cos de vidros por pelo menos duas horas, 
possibilitando uma saída segura do local. 
E acima de tudo a manutenção preventi-
va evita acidentes, prolonga a vida útil do 
produto e  deixa nossos clientes mais con-
fiantes e satisfeitos. 

Para a manutenção de um box mo-
delo F1, o vidraceiro gasta aproxi-
madamente R$25,00 de material e o 
valor cobrado pela manutenção está 
a partir de R$ 120,00
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www.rsabatiniresinas.com.br
contato@rsabatiniresinas.com.br 

RESINA DE ALTA QUALIDADE!

Não resseca
Polimento permanente
Resistente as 
intempéries

Higiênico
Não descasca 
nem desbota
Não oxida

PRODUTOS FABRICADOS EM 

Não resseca
Polimento permanente

Não oxida

Não descasca 
Higiênico

Resistente as 

12 3833 4634
12 3832 4107Rua: Sud Menucci, 240 - Campinas-SP.

vendas@misuradimartino.com.br I brocasparavidro.com.br

BROCA COM ROSCA   BROCA SEM ROSCA   ESCAREADOR

               DISCO DE CORTE   CORTADOR DE VIDRO

        M E L H O R
CUSTO X BENEFÍCIO

. .
.

(19) 3242-9199 / 3241-1852

   ATENDEMOS
TODO O BRASIL

E MUITO MAIS!

AV. INDUSTRIAL JOÃO FRANCISCO DA MOTTA, 1465
BOM PASTOR – NATAL/RN

vendas@alumfer.com.brwww.alumfer.com.br

Solicite um orçamento

(84) 3194-1000

PERFIS E ACESSÓRIOS
PARA ESQUADRIAS E VIDROS

E ÓTIMOS PREÇOS!
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guia de fornecedoresguia de fornecedoresguia de fornecedores

ACESSÓRIOS PARA VIDRO

ACESSÓRIOS PARA GUARDA-CORPO

WR GLASS

(11) 0800-038-6277

www.wrglass.com.br

ACAV

(19) 3274-1717

www.acavacessorios.com.br

LANDY KITS

(11) 4677-2800

www.landykits.com.br

Pág. 9

SANDRO ACESSÓRIOS

(22) 2646-7954

sandroacessorios.com.br

Pág. 75

ALUMITEM

(11) 5816-7006

www.alumitem.com.br

Pág. 81

ALUMFER

(84) 3194-1000

www.alumfer.com.br

Pág. 45

Pág. 43

Pág. 83

Pág. 33

Pág. 75

R.SABATINI

ML ROLAMENTOS

(12) 3833-4634

(21) 3807-0566

www.rsabatiniresinas.com.br

www.mlrolamentos.com.br

Pág. 83

INDUSTRIA STAR

(11) 3370-0289

www.industriastar.com.br

BRASIL GLASS RIO

(21) 3445-0400

www.brasilglassrio.com.br

Pág. 87

ROAPLAS

(11) 2606-9797

www.roaplas.com.br

LUDUFIX

(11) 2092-2128

www.ludufix.com.br

Pág.63

HS ENVIDRAÇAMENTO

(11) 2084-0674

www.hsenvidracamento.com.br

Pág. 27
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Kit Sacada

Completo para sua obra!

/alcleansistemas
www.alclean.com.br

11 4144 9090

Alclean

BASE HOME SOLUTIONS

(54) 3022-9600

www.basehs.com.br

Pág. 61

BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDRO

CYBERGLASS

(11) 2914-7211

www.cyberglass.com.br

Pág. 59

DIVINAL VIDROS

(11) 2827-2966

www.divinalvidros.com.br

DIVIBRAS

(11) 3922-2448

www.divibras.com.br

Pág. 57

POLIVIDROS

0800 644 0111

www.polividroscomercial.com.br

Pág. 47

www.mundialvidros.ind.br

MUNDIAL VIDROS

(11) 4771-2580 Pág. 65

FERRAGENS PARA VIDRO

AL INDUSTRIA

(11) 2137-7300

www.alindustria.com.br

4º CAPA

FVT ACESSÓRIOS

(11) 4229-0478

www.fvtacessorios.com.br

Pág.87



  www.vidroimpresso.com.br

guia de fornecedoresguia de fornecedores

Págs.35

Págs.65

MULTIMETAIS

STYLO FERRAGENS

(22) 2527-1908

www.multimetais.ind.br

www.styloferragens.com.br

METTALLFLECK

GR2 GLASS

(41) 3289-7755

(19) 3792-0809

www.mettallfleck.com.br

www.gr2glass.com.br

Págs. 29

GLASS VETRO

(11) 2195-0505

www.glassvetro.com.br

FERRAMENTAS DIAMANTADAS

MISURA DI MARTINO

(19) 3241-1852

www.brocasparavidro.com.br/

CANALTEC

(11) 4412-8700

www.lojacanaltec.com

Págs. 87

Pág.83

POTENCIA DIAMANTE

(11) 2922-9000

www.potenciadiamante.com.br

Pág. 25

KIT 

ALCLEAN

(11) 4144-9090

www.alclean.com.br

Pág. 85

IDEIA GLASS

(11) 3016-9300

www.ideiaglass.com.br

Págs. 2 e 3

ORION

(11) 2302-1399

www.orionbox.com.br

3º CAPA

MÁQUINAS

MOGK

(47) 3323-5844

www.mogk.com.br

Pág. 67

GW GLASS

(11) 4121-7658 

www.gwglass.com.br

Pág. 89

VETRO MÁQUINAS

(11) 5041-6688

www.vetromaquinas.com.br

Pág.  73 e 89

MERON

11 3658-5357

www.molasmeron.com.br

MOLAS

BONNADIO

(11) 4207-6161

www.bonnadio.com.br

Pág. 61



www.vidroimpresso.com.br  

䬀椀琀 瀀漀爀琀愀 搀攀 挀漀爀爀攀爀 嘀⼀嘀 吀爀椀渀挀漀 猀攀洀 洀椀漀氀漀

⠀⤀ 㐀㈀㈀㤀ⴀ　㐀㜀㠀

⠀⤀ 㤀㔀㤀㘀㠀ⴀ㘀㠀㔀㜀

䄀儀唀䤀 嘀伀䌀쨀倀伀䐀䔀 䌀伀一䘀䤀䄀刀℀

䘀攀挀栀愀搀甀爀愀

䈀愀猀挀甀氀愀渀琀攀

倀甀砀愀搀漀爀
吀爀椀渀挀漀

䐀漀戀爀愀搀椀愀

倀漀爀琀愀猀Ⰰ 䈀漀砀
攀 䨀愀渀攀氀愀猀
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Confira nossa
linha de 

produtos

11 4412-8700 / 4411-4713 
canaltec@canaltec.ind.br
www.lojacanaltec.com

Rebolo Diamantado 
Periférico

1/2Cana, Reto e Filete

Rebolos Copo
Diamantado Turbo, 
Resina, Polimento e 
Auto-Brilho

Brocas, Escareadores, 
Disco de Corte e Pião 

Medidas diversas 
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINÁRIOS

PELICULAS PARA VIDROS

GLASSPARTS

GT5 FILM

(11) 3922-8000

(11) 3976-7300

glassparts.com.br

gt5filme.com.br

Pág. 11

Pág. 69

PINTURA EM VIDROS

MEGA X ALUMINIOS

(43) 3154-5757

mega-x.ind.br

PAINT GLASS

 (11) 2533-8650

www.paintglass.com.br

Pág. 59

Pág. 67

Pág. 85

ALUSUPRA

0800-601-3473

www.alusupra.com.br

PERFIS DE ALUMÍNIO

FASS

(14) 3471-5344

www.fass.ind.br

Pág. 87

PORTAS AUTOMÁTICAS

PRIME PORTAS

0800 600 6014

www.primeportas.com.br

Pág. 63

SOFTWARES

CORTE CERTO

(11) 3673-1119

www.cortecerto.com

Pág.73

TRANSGLASS

(11) 2236-4195

www.transglass.com.br

Pág. 75

TRANSPORTE DE VIDRO

VIDRO IMPRESSO

SAINT-GOBAIN GLASS

0800-125-125

br.saint-gobain-glass.com

Pág. 53

UBV VIDROS

 0800-709-0710

www.vidrosubv.com.br

Pág. 7

REBOLOS PARA POLIMENTO

SILICONES E SELANTES

ARBAX

QUALISIL

(11) 2965-9110

(11) 3508-9988

www.arbax.com.br

www. qualisil.com.br

Pág. 25

Pág. 91
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䤀猀漀氀愀洀攀渀琀漀
䄀挀切猀琀椀挀漀

倀爀漀挀攀猀猀漀 搀攀
瀀爀漀搀甀漀

吀攀洀瀀攀爀愀爀甀爀愀猀 搀漀
瘀攀爀漀 攀洀 昀愀挀栀愀搀愀猀
搀攀 瘀椀搀爀漀

䌀爀礀猀琀愀氀 倀嘀䈀

䠀愀稀攀 ⠀─⤀ 　⸀　

㤀⠀一伀⤀㴀㠀㐀⸀㐀

㸀㐀　

㸀㠀㜀

　　

倀攀爀昀攀椀琀漀 ⠀㈀　栀⤀

㌀㘀 ㌀㐀

⸀㔀㈀　⸀㜀㘀

吀㰀㌀㔀⼀䠀刀㰀㠀　 吀㰀㈀　⼀䠀刀㰀㌀　

渀漀 愀搀攀爀攀洀
㐀　一

㈀　一

㠀㤀

㘀　

　

㠀　

䐀攀昀攀椀琀漀猀 ⠀㠀栀⤀

　⸀㌀

吀爀愀渀猀洀椀琀渀挀椀愀 氀甀洀椀渀漀猀愀 ⠀─⤀

䄀搀攀猀漀 ⠀一⼀洀눀⤀

䌀爀漀猀猀氀椀渀欀 ⠀─⤀

䘀椀氀琀爀愀最攀洀 唀嘀 ㌀㠀　⠀一伀⤀㴀㌀㜀　渀洀 ⠀─⤀

䐀攀氀愀洀椀渀愀漀 愀 挀愀渀琀漀 愀戀攀爀琀漀

䤀渀猀漀渀漀爀椀稀愀漀 攀洀 䴀愀焀甀椀渀愀爀椀愀

䤀渀瘀攀猀琀椀洀攀渀琀漀 攀洀 䴀愀焀甀椀渀愀爀椀愀

䌀甀猀琀漀 攀渀攀爀最琀椀挀漀

䌀甀猀琀漀 洀愀琀爀椀愀 瀀爀椀洀愀 攀洀
瘀椀搀爀漀猀 琀攀洀瀀攀爀愀搀漀猀 ⠀洀洀⤀

䄀氀洀漀砀愀爀椀昀愀搀漀 ⴀ 䘀愀戀爀椀挀愀漀 ⠀漀䌀⼀─⤀

䄀搀攀猀漀 愀 㐀　먀䌀

䄀搀攀猀漀 愀 㔀　먀䌀



  www.vidroimpresso.com.br

vidro e design

Capela de vidro

Concebida em estilo barroco colonial mexica-
no, a capela de 117m2 inserida uma estância 
em Morelos, no México, pelos profissionais da 
BNKR Arquitetura forma um casamento per-
feito com a natureza local. Isso porque, ape-
sar de criar um ambiente particular e privado, 
em contraste com a estância, a utilização de 
vidro fosco em placas finas formando frestas, 
além do design diferenciado para construir o 
contorno de uma cruz, permitiu a integração 
e harmonia com a paisagem. O resultado foi a 
criação de uma atmosfera ideal para uma ca-
pela, sem deixar de aproveitar a bela vista ar-
redor, conforme era desejo do cliente. 



Kit Box Vidro Temperado

Kit Box Acrílico

Kit Instalação

Kit Pia

(11) 2615-0018/ 2302-1399
vendas@orionbox.com.br

KIT SACADA ORION
Fácil instalação
Funcionalidade e beleza
Qualidade e resistência
Melhor custo benefício do mercado

Fácil instalação
Funcionalidade e beleza
Qualidade e resistência
Melhor custo benefício do mercado




