Aqui quem faz o clima é você.
A maior rede de envidraçamento de sacadas das Américas
traz mais conforto, beleza e tranquilidade para seu ambiente.
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VAI ENVIDRAÇAR SUA SACADA?
APRENDA COMO ESCOLHER
O PRODUTO CERTO

o sistema quevocê

está pesquisando é testado?
e muitos

Existem vários sistemas de envidraçamento
comprovações

....

ou certificoções

não passaram por teste algum, faça a opção por um sistema que tenha

por órgãos competentes

de estudo

e pesquisa. Segurança comprovada

é fundamental!

De que são feitas as roldanas?
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Avalie

o material

ao material
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que é fabricado;

de estruturação.

ou não, se a blindagem dos rolamentos é emborrachada. Atente-se
em plástico não passam por testes e podem gerar acidentes!

se possui rolamentos

Roldanas estruturadas

Qual é a camada de proteção dos Perfis de Alumínio?
Os perfis sofrem com a ação do sol, chuva e maresia e a camada de proteção deverá ser CLASSE A 18. Se for em pintura,
delLe:trJS..f[ eletr::~5táti.c'a de boa qualidade. Exija o laudo de procedência dos perfis e da camada protetora!
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Se precisar de assistência técnica?
Verifique a empresa e seus fornecedores.

Dê preferência

a grandes redes que atuem em todo território

com fabricação própria e possuam peças de reposição e equipes habilitadas.
Desconfie de preços muito baixos!

nacional

Pesquise na WEB.

Você acha que envidraçamento de sacadas é tudo igual?
Antes de fechar negócio com qualquer empresa, peça para ver os produtos. Solicite ao vendedor um display para
que você veja os detalhes como: design dos perfis, funcionalidade,
Muitos sistemas utilizam peças adaptadas au obsoletas.

fechos, roldanas e acabamentos.

ECO BARRRVENTO- Não jogue este impresso em vias públicas
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Soluções inteligentes em
DESIGN e PERFORMANCE
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Roldanas reforçadas

G

Estruturadas em Aço Inox e com
Blindagem de Borracha nos
rolamentos.

Perfis do Sistema
Extrudados na liga 6060 TS
Design arredondado e
alta performance.

Blindagem de borracha.
máxima proteção
dos rolamentos.
Design anatômico
Parafusos
Aço Inox
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Acessórios originais com ART registrado com aval de Engenheiro Mecânico
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