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editorial

O futuro chegou
Expediente

Muitas tecnologias que eram apenas suposições em filmes e nossas
imaginações sobre o futuro hoje já são realidade, até muito além do
sonhado há algumas décadas. A indústria traz muitas possibilidades e
quase tudo é possível quando o assunto é vidro. Eles estão por todos
os lados e trazendo muitas funcionalidades e benefícios. Em ‘Tendências e Tecnologias’ apresentamos alguns destes materiais e o que
ainda podemos esperar.

Direção
Diogo Ortiz

Editora
Tatiane Mouradian
tatiane@revistavidroimpresso.com.br

Jornalista
Thainá Lana
thaina@ocpublicidade.com.br

Um dos momentos mais aguardados do mercado vidreiro chegou.
A Glass South America está trazendo muitas novidades e agitando
o setor. Trouxemos em ‘Produtos’ alguns lançamentos e destaques
da feira. Nesta edição, também mostramos os espaços que tiveram
destaque para o vidro na Expo Revestir e o que será apresentado na
feira internacional Glasstec, que acontece em outubro na Alemanha.
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Designers
Emerson Almeida
João Pedro Silva

Publicidade

Em ‘Fique por Dentro’ especialistas explicam o processo de fabricação do espelho, suas características, variedades e dão importantes
dicas de instalação para que você possa garantir uma obra impecável e orientar corretamente seu cliente quanto à manutenção. Para
se insipirar, veja ainda os projetos das seções ‘Arquitetura e Vidro’ e
‘Vidro e Design’, que mostram como o vidro pode criar efeitos surpreendentes.
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Marketing
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Confira ainda as trajetórias de duas das mais importantes empresas
do segmento: A Ideia Glass, com suas inovações e design diferenciado que conquistaram o setor; e a WR Glass, que está com novas instalações e uma gama maior em seu portfólio, se transformando em
uma das empresas mais completas de seu segmento.
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Com fabricação original da WR Glass
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Hora de
RENOVAR

Diogo Ortiz*

Há poucos dias desta edição tivemos uma notícia triste: a UBV, uma das maiores fabricantes
de vidro impresso, encerrou suas atividades em
função das dificuldades da crise econômica brasileira. Apesar de ser uma situação que de imediato abala a todos do setor, acredito que não
temos motivo para desanimar e achar que o
pior pode acontecer.
O mercado está o tempo todo se renovando
e, como em todas as áreas, empresas abrem e
fecham. Lamentamos pela UBV, que há tantos
anos abastecia com segmento do vidro, mas
certamente novas empresas surgirão para preencher esta lacuna. A crise realmente prejudicou e fez fechar muitas empresas, mas outras
tantas se reinventaram e novas oportunidades
surgiram.
O pior já passou e sentimos sinais concretos de
uma melhora que foi gradual. Em 2016 o nosso mercado sofreu mais fortemente as consequências da conjuntura econômica, tendo uma
recuperação em 2017. Neste ano já vivenciamos
uma melhora significativa, um processo de retomada do crescimento, e as feiras bianuais do
mercado vidreiro chegam para impulsionar este
momento.
A Glass South America, que abre agora em maio
a sequência das duas mais importantes feiras do
setor vidreiro, juntamente com a Fesqua em setembro, anima e movimenta toda a cadeia, com
lançamentos, novidades e novas expectativas,
gerando novos negócios e muito conhecimento.

O debate de ideias propiciado nesses encontros
também é muito importante, pois traz renovações
e novas soluções para os desafios enfrentados. Tanto a Glass South America quanto a Fesqua são momentos de todos se reencontrarem, reverem parceiros e firmarem novos contatos. São espaços de
intenso networking e muita informação que trazem
o novo ânimo que tanto precisamos nesse 2018,
que promete ser melhor que o ano anterior.

*Diogo Ortiz é publicitário, fundador da revista Vidro Impresso e diretor do
Grupo OC. Tem mais de 16 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.
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Através de dedicação, transparência e amor à indústria vidreira, a Divinal se tornou
referência no mercado. A empresa disponibiliza tudo o que os clientes precisam para
desenvolver seus projetos, com uma variedade incrível de produtos:
Temperado, Laminado, Proteção Solar, Duplo ou Insulado, Laminado de Temperado,
Serigrafado e Esmaltado, Pintado Comum e Temperado, Extra-Clear, Espelho, Box de Vidro,
Bisotê, Lapidação e Incisão, Impresso, Autolimpante.

Unidade São Paulo

Unidade Belo Horizonte

FALE COM A DIVINAL E CONTE COM 64 ANOS DE EXPERIÊNCIA PARA FAZER A SUA OBRA ACONTECER:
11 2827.2100 AV. TORRES DE OLIVEIRA, 255 | JAGUARÉ | SP
31 2103.9633 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 6.810 | CALIFÓRNIA | BH
WWW.DIVINALVIDROS.COM.BR
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Online

Acesse

www.vidroimpresso.com.br
O maior e mais completo conteúdo do setor vidreiro

Encontre-nos nas redes sociais:

/revistavidroimpresso

/revistavidroimpresso

@vidro_impresso

Notícias pelo Whatsapp
Quer receber notícias sobre o mercado do vidro?
Basta enviar a palavra NOTÍCIAS para o número 11 96334-9287
e nos cadastrar em sua agenda.

Acompanhe-nos pelo Instagram
Você também pode seguir a página da revista Vidro
Impresso no Instagram e ficar por dentro das novidades do setor.

www.instagram.com/revistavidroimpresso

Classificados
Vidro Impresso
Anuncie gratuitamente acessórios, equipamentos e máquinas usadas no Classificados
Vidro Impresso, ou procure os produtos de
seu interesse.

vidroimpresso.com.br/classificados
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arquitetura e vidro

Quatro

estações

Instalada em dos locais
mais hostis do planeta, em
Granada, na Espanha, a Casa
do Deserto tem o objetivo
de mostrar, em diferentes
e extremas condições
climáticas, a importância do
vidro na vida diária

Vida urbana na

U

m deserto. Uma casa. Uma variedade de tipos
especiais de vidro e uma equipe de profissionais qualificados. Esta é “La Casa del Desierto”
(A Casa do Deserto), um dos projetos mais exclusivos, exigentes, arriscados e criativos desenvolvidos pela fabricantes de vidros e espelhos Guardian
Glass com o objetivo de demonstrar em primeira mão e
nas quatro estações do ano a importância do vidro na vida
diária, em um dos locais mais hostis do planeta.
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Concluída recentemente no Deserto de Gorafe, a Casa del
Desierto foi projetada para resistir a um dos ambientes mais
adversos e extremos da Europa, localizado na província de
Granada, na Espanha. A construção conta com uma estrutura de madeira e é totalmente envidraçada com os produtos de alta performance e eficiência energética da Guardian
Glass, como o SunGuard SNX 60 HT, o ClimaGuard Premium
2T e o Vidro Laminado, que proporcionam 52% de transmissão de luz e bloqueiam 75% da energia do sol.

www.vidroimpresso.com.br 
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Concluída recentemente no
Deserto de Gorafe, a Casa del
Desierto foi projetada para
resistir a um dos ambientes
mais adversos e extremos
da Europa, localizado na
província de Granada, na
Espanha. A construção
conta com uma estrutura
de madeira e é totalmente
envidraçada com os produtos
de alta performance e eficiência
energética da Guardian Glass,
como o SunGuard SNX 60 HT, o
ClimaGuard Premium 2T e o Vidro
Laminado, que proporcionam
52% de transmissão de luz e
bloqueiam 75% da energia do sol.
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Cobrindo apenas 20m², o espaço possui três áreas:
quarto, banheiro e sala de estar. A Casa também
possui um sistema de tratamento de água, um sistema de geração de energia e um conjunto de painéis
fotovoltaicos. “Esta é uma casa completamente autônoma. Não possui fontes externas de energia, eletricidade ou gás. O objetivo deste projeto é mostrar
que, com o vidro certo, o interior ideal pode ser criado em qualquer lugar. É uma prova muito exigente
para o vidro”, conta Tomás Kovács, Head de Consultoria Técnica da Guardian Glass.

arquitetura e vidro

O design é o resultado dos esforços combinados de uma grande e experiente equipe de arquitetos liderada por Spela Videcnik, da OFIS Architects, juntamente com os especialistas e engenheiros da Guardian Glass e consultores de energia da
AKT II e Transsolar. O objetivo é enfrentar os desafios atuais e futuros de arquitetura e construção, promovendo estruturas
ecológicas e eficientes em termos energéticos. Um projeto em que o tipo de vidro usado para fechar cada espaço tem um
impacto direto, demonstrando que é possível transformar o ambiente interior de uma casa com o vidro mais apropriado
para cada situação.
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O vidro da janela
em uma casa ajuda a
economizar energia,
melhora o isolamento
térmico e acústico dos
espaços internos e pode
até aumentar o nível de
segurança contra impacto
ou tentativa de roubo.
Quando selecionado de
acordo com as necessidades
específicas de cada caso,
garante que uma casa seja
prática e confortável,
independentemente de onde
está localizada, criando o
interior ideal.

“Podermos criar uma casa com uma atmosfera confortável
em condições difíceis, como em um deserto, e é o que achamos mais emocionante. Por outro lado, a paisagem é linda,
além de ser um refúgio perfeito ou até mesmo uma fuga da
vida urbana. Esperamos demonstrar que é possível criar uma
casa de vidro no deserto e que possa proporcionar um ambiente confortável”, ressalta Spela Videcnik, arquiteta da OFIS
Architects.
O vidro da janela em uma casa ajuda a economizar energia,
melhora o isolamento térmico e acústico dos espaços internos e pode até aumentar o nível de segurança contra impacto
ou tentativa de roubo. Quando selecionado de acordo com as
necessidades específicas de cada caso, garante que uma casa
seja prática e confortável, independentemente de onde está
localizada, criando o interior ideal.

www.vidroimpresso.com.br 
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Volumes
integrados
 www.vidroimpresso.com.br

Projeto da Residência
Ubikov criou blocos
cortados e interligados
da edificação para se
adaptar à inclinação
do terreno sem perder
a vista da paisagem
externa, conectando
as áreas através de
grandes panos de vidro

O

projeto da Residência Ubiko
da Viraje Arquitectura, localizada em um terreno em
Valencia, na Espanha, com
forte inclinação numa encosta e vista para campos de laranjeiras,
precisou ser adaptado às condições do
local sem perder a bela paisagem. Para
tal, foi necessário fazer um corte quebrado do volume do térreo, onde está a
edificação central e sobre a qual foi construída uma peça do primeiro pavimento
e um adjunto ao térreo com um volume
secundário de edificação auxiliar.
O acesso se dá diretamente em uma das
esquinas do pátio central. Com essa colocação, a orientação de vistas ficou para o
norte. Ao redor dele se organizam as circulações desse pavimento, separando em
dois níveis a área da noite a do dia, e gerando uma concatenação de espaços que
vão se escalonando até chegar às vistas
da encosta.

www.vidroimpresso.com.br 
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As áreas de sala de jantar e cozinha se conectam por
meio de um pano completo de vidro com a plataforma da piscina que avança no sentido dos campos.
A construção e decoração minimalista, com cores
claras e poucos elementos, destacam ainda mais a
transparência do vidro, que, além de integrar todos
os ambientes entre si e com o jardim, piscina e paisagem externa, também está presente em outros locais, como no guarda-corpo da escada.
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Há mnao mercado
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A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!
Chapas e Acessórios para Box Comum
Tela Mosquiteiro Nylon e Fibra de Vidro
Kit para Box de Vidro/ Engenharia (Glasskit)
Ferragens para Vidro Temperado (Latão, Alumínio e Polímero)
Porta Sanfonada

Escovas de Vedação
Silicone Acético/ Neutro
Borrachas EPDM
Acessórios Linha Pele de Vidro/ Suprema/ Convencional/ Gold/ Mega
Acessórios para Envidraçamento de Sacada

Enviamos para todo o Brasil!

Fone: (19) 3274-1717

contato@acavacessorios.com.br
www.acavacessorios.com.br

Rua São Luis do Paraitinga, 1338 - Jd. do Trevo - Campinas/SP
www.vidroimpresso.com.br 

“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor” Prov. 16:1

Fotos: German Cabo
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As estruturas da residência, construída em 2016, são formadas por
painéis de concreto pré-fabricados,
executados em fábrica de forma
controlada, o que permite a construção completa da residência em
um período de aproximadamente
quatro meses.
Estas condições de controle de produção e economia de tempo supõem, além disso, uma economia
energética e de geração de resíduos
muito acima da construção de uma
residência tradicional das mesmas
dimensões e características. A residência, assim, teve um modelo de
construção sustentável, com uma
arquitetura cuidadosa e uma coerência com as necessidades energéticas e ambientais atuais.
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DEIXE O LEVANTAMENTO
PESADO POR NOSSA CONTA!
POR QUE ESCOLHER POWR-GRIP®?
 Tecnologia Intelli-Grip®
•
•
•

Gerenciamento inteligente da bateria
Manutenção simplificada
Sistema de alerta multinível

 Mais de 50 anos de experiência criando,
desenhando e fabricando equipamentos
profissionais de elevação à vácuo
Não é apenas uma ventosa
industrial. É um Powr-Grip®

Levantador P1 com
tecnologia Intelli-Grip®

 Grande variedade de Ventosas Manuais,
Ventosas de Montagem e Levantadores
com Ventosas (Lifters)

O NOME ORIGINAL E CONFIÁVEL
EM EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO À VÁCUO
Para mais informações, visite-nos: wpg.com.br e wpg.com
www.vidroimpresso.com.br 
Email: sac@wpg.com.br

papo direto

À FRENTE DA
GLASS SOUTH
AMERICA
João Paulo Picolo
Diretor Geral da NürnbergMesse Brasil

C

om mais de 20 anos de experiência na área de feiras e
eventos, João Paulo Picolo possui ampla visão de mercado e experiência em diferentes setores de atuação.
Atuou em reconhecidas empresas do setor, como Transamerica Expo, Nielsen Business Media, Reed Exhibitions e Informa
Exhibitions, onde cuidou de importantes encontros como
a Revestir. Com destaque em sua trajetória na promoção de
eventos de grande porte que somam a participação de mais
de um milhão de pessoas, no segundo semestre de 2016 Picolo aceitou um dos maiores desafios da sua vida: assumir a
presidência da NürnbergMesse Brasil, organizadora do maior
evento do setor vidreiro no Brasil, a Glass South America, que
este ano acontece de 09 a 12 de maio, em São Paulo.

O executivo promoveu um grande crescimento da empresa
em um breve período de tempo, contou para a revista Vidro
Impresso as novidades e expectativas para a edição deste
ano, como a criação do pavilhão alemão e a segunda edição do Glass Façades Day, que tem como objetivo debater
os desafios da correta especificação de fachadas de vidro.
A edição deste ano terá foco no espaço Vidro e Ação, uma
oportunidade única de verificar testes de fogo, impacto e
temperatura em materiais de diferentes composições. Além
de todo conteúdo, mais de 200 marcas expositoras apresentarão centenas de produtos e soluções.

“As empresas alemãs possuem
tecnologia de ponta em
maquinários e soluções para o
vidraceiro, algumas inéditas em
nosso país. Por isso, acreditamos
que a vinda dessas empresas
para a Glass South America será
uma ótima oportunidade para
nosso visitante descobrir o que
há de mais recente no setor
vidreiro internacional e também
fechar negócios com empresas
estrangeiras. Seja para inspirar,
se atualizar ou investir, com
certeza, o pavilhão alemão trará
resultados muito positivos para o
nosso público”

Por que criaram um pavilhão alemão? Há muitas empresas de origem deste país que apostam no mercado
vidreiro do Brasil?
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As empresas alemãs possuem tecnologia de ponta em
maquinários e soluções para o vidraceiro, algumas inéditas em nosso país. Por isso, acreditamos que a vinda
dessas empresas para a Glass South America será uma
ótima oportunidade para nosso visitante descobrir o
que há de mais recente no setor vidreiro internacional
e também fechar negócios com empresas estrangeiras.
Seja para inspirar, se atualizar ou investir, com certeza,
o pavilhão alemão trará resultados muito positivos para
o nosso público.
Além do tradicional pavilhão italiano, e agora do alemão,
já tiveram pavilhões dedicados a outras empresas? Existem planos de expandir para outros países?
Desde 2008 contamos com o pavilhão italiano, que este ano está com 20 empresas, e possuíamos o pavilhão
belga, que deixou de acontecer na edição de 2016. Sempre recebemos visitantes e expositores de outros países
e ficamos felizes em contar com a participação de cada

um deles. A abertura de pavilhões internacionais varia
muito da sinergia que o país possui com o setor, da demanda dessas empresas e do que eles têm a oferecer de
positivo para o nosso mercado.
Há mais alguma novidade para esta edição da Glass
South America?
Este ano, vamos realizar dentro da feira a segunda edição do Glass Façades Day, em parceria com a Revista
Projeto. O evento é voltado para arquitetos e construtores e tem como objetivo debater os desafios da correta especificação de fachadas de vidro das mais diversas
tipologias. O projeto, que também terá a organização
da Anggulo e co-realização da Ci&Lab, acontecerá no
segundo dia da Glass South America, 10 de maio, dentro do Insight Experience, programa de relacionamento
exclusivo da NürnbergMesse Brasil, que reúne grandes
representantes do setor vidreiro e da arquitetura.
Qual a importância de espaços como o Vidro em Ação,
que mostra na prática o que é falado pelas empresas e
nas palestras?
Realizamos uma pesquisa com nossos visitantes e, com
base nas opiniões coletadas, concluímos que o foco este ano será O Vidro em Ação, por isso, focaremos todos
nossos esforços para entregar um espaço de qualidade e
com atrações inovadoras. O Vidro em Ação, uma iniciativa da Abravidro, é um espaço consagrado e já esperado
pelos visitantes, pois eles podem conferir de perto como
funciona cada tipo de vidro, sua resistência, melhor aplicabilidade e suas peculiaridades.
O Vidro em Ação é uma oportunidade única de verificar
testes de fogo, impacto e temperatura em materiais de
diferentes composições. Isto proporciona maior propriedade e informações precisas para o visitante. Acreditamos que o espaço é de extrema importância para a profissionalização, segurança e atualização do mercado, e
ficamos muito satisfeitos em contribuir para a melhoria
do setor.
O que será apresentado nesta edição?
Os visitantes poderão assistir aos testes em diferentes
tipos de vidro, como ensaio de impacto para classificação de segurança em vidro temperado e laminado; de
fragmentação do vidro temperado; de choque térmico
no vidro temperado, uma nova categoria criada a partir
da demanda atual do mercado; e ensaio de guarda-corpo de resistência a impacto. Outra experiência muito
aguardada é o teste de quebra de vidros de segurança,
como laminado, temperado e aramado.

“O Vidro em Ação é uma
oportunidade única de
verificar testes de fogo,
impacto e temperatura
em materiais de diferentes
composições. Isto proporciona
maior propriedade e
informações precisas para o
visitante. Acreditamos que o
espaço é de extrema importância
para a profissionalização,
segurança e atualização do
mercado, e ficamos muito
satisfeitos em contribuir para
a melhoria do setor”
Assim, os profissionais conseguirão ver na prática a fragmentação, a qualidade técnica e a resistência extrema
das peças. A atração será comandada pelo especialista
Gabriel Batista, do Setor Vidreiro. Tudo feito ao vivo e
com segurança, exatamente como determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o regulamento do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro).
Como avaliam o interesse do público em uma determinada atração e utilizam essa mensuração para aperfeiçoar alguma atividade ou até criar novas ações?
Realizamos pesquisas de opinião durante o evento para
colher informações, sugestões e elogios dos visitantes.
A entrevista é realizada em diferentes pontos e atrações
do pavilhão, assim conseguimos ter uma amplitude sobre a opinião geral do evento e entender melhor todos
os acertos e erros. Após o término da feira, analisamos
esses dados e mensuramos os resultados, traçando estratégias mais assertivas para as próximas edições tanto
para visitantes quanto expositores.
Quais dados da edição passada destacaria?
Na edição passada, em 2016, contamos com cerca de
200 marcas expositoras. Além disso, reunimos mais de
12 mil visitantes do setor vidreiro, arquitetura e design,
sendo que 81% do público participa das decisões de
compra da empresa; 91% ficou satisfeito com o evento e
83% planejava investir de R$50.000 a R$500.000,00.
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papo direto

“O setor está começando agora
a apresentar sinais de melhora,
as empresas permanecem
bem cautelosas com seus
investimentos, ainda mais por
se tratar de um ano de
incertezas com as eleições
presidenciais. Acreditamos que,
apesar da dificuldade financeira
das empresas, uma feira de
negócios ajuda a aumentar
sua visibilidade de mercado,
fazer novos negócios, encontrar
clientes de todo Brasil em
um só lugar, descobrir novos
fornecedores com melhores
custos, entre outras coisas”

rência, tem um edifício garagem com mais de 5.000
vagas cobertas e, além de tudo, se encontra em uma
localização estratégica, próxima de um dos aeroportos mais movimentados do Brasil, o de Congonhas,
e também de estações do metro. Acreditamos que a
mudança de local irá proporcionar uma experiência
mais satisfatória e prática para nossos expositores e
visitantes.

Quais as expectativas em números para esta edição?

“Nós indicamos que os
profissionais visitem todos
estandes, conheçam empresas
internacionais, descubram as
novas tecnologias e soluções
e participem do Vidro em Ação.
Com certeza, a junção dessas
atividades, ao longo dos quatro
dias, irá gerar um impacto
positivo nos negócios no
decorrer de todo o ano”

O setor vidreiro sentiu fortemente os efeitos da crise
política e econômica do Brasil nos últimos anos. Entretanto, mais de 80% (até março) das áreas foram
renovadas para este ano. Nós estimamos manter o
número de mais de 200 marcas expositoras e mais de
12.000 visitantes, o que é uma grande vitória em tempos de crise. O setor está começando agora a apresentar sinais de melhora, as empresas permanecem bem
cautelosas com seus investimentos, ainda mais por se
tratar de um ano de incertezas com as eleições presidenciais.
Acreditamos que, apesar da dificuldade financeira das
empresas, uma feira de negócios ajuda a aumentar
sua visibilidade de mercado, fazer novos negócios, encontrar clientes de todo Brasil em um só lugar, descobrir novos fornecedores com melhores custos, entre outras coisas. Isto tudo gera economia de custos a
médio e longo prazo. A Glass South America se fortaleceu ainda mais como a melhor plataforma de marketing, vendas e comunicação para o setor vidreiro.
Pretendem continuar no São Paulo Expo?
O São Paulo Expo é o mais moderno centro de convenções da América Latina. Nós queremos oferecer
conforto e estrutura para nossos expositores e visitantes. O pavilhão é modular e sem colunas estruturais no meio da exposição, possui salas de confe-
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Qual a importância de feiras como a Glass South
America para profissionais e empresários de diversos segmentos da cadeia?
A Glass South America proporciona um espaço estratégico de networking, troca de experiências e geração de negócios para o setor vidreiro. É o local ideal
para visitantes que buscam soluções e novas tendências relacionadas à aplicação e utilização do vidro. A
feira é dividida em duas áreas: tecnologia e design,
atingindo um público qualificado de profissionais ligados às indústrias automotivas, moveleiras, linha
branca, decoração e construção civil, além de arquitetos, designers, serralheiros e vidraceiros.

Qual sua dica para os visitantes aproveitarem ao máximo a feira?
Estamos investindo muito esforço físico, financeiro e
emocional para trazer ações que ofereçam capacitação
ao setor, para apresentar as novidades e trazer empresas de grande relevância do mercado. Vamos trazer uma
grande experiência de negócios para os visitantes, que
sairão inspirados e capacitados para um novo ano de
ações. Nós indicamos que os profissionais visitem todos
estandes, conheçam empresas internacionais, descubram as novas tecnologias e soluções e participem do
Vidro em Ação. Com certeza, a junção dessas atividades,
ao longo dos quatro dias, irá gerar um impacto positivo
nos negócios no decorrer de todo o ano.
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GLASS
SOUTH
AMERICA
Mais de 200 marcas
apresentarão soluções
e lançamentos em
acessórios, ferragens,
maquinários,
equipamentos e
insumos para o
mercado do vidro.
Conheça alguns destes
produtos
 www.vidroimpresso.com.br

A

Glass South America é a mais aguardada e
importante feira do setor, realizada bianualmente, e que este ano acontece de 09 a 12
de maio, em São Paulo. Além das oportunidades de capacitação e de networking, o
evento se destaca, principalmente, pela exposição de diversas empresas que apresentam as novidades e tendência em acessórios para vidro, ferragens, equipamentos,
maquinário, insumos e diversos produtos para a cadeia
vidreira, sendo um ponto de encontro dos profissionais
e o momento para se atualizar sobre as soluções desenvolvidas. Nesta edição, cerca de 200 marcas estarão
presentes, muitas delas com lançamentos. A seguir, reunimos alguns dos produtos que serão apresentados em
diferentes segmentos do vidro.

A ABRASIPA apresenta para o mercado ferramentas e soluções para os transformadores de vidro. Dentre os principais produtos a serem apresentados no Estande 270 – Rua
I está o Oxcer 90R, que vem embalado na quantidade certa
para uso em cada 10 litros, facilitando o controle de estoque e a reposição no dia a dia. O produto possui o melhor
custo-benefício do mercado.

A empresa vai destacar também seus rebolos copo de
polimento, com destaque para o C.116, lançado em
2016, para quem quer maior durabilidade e economia
em todo o processo de polimento. Esse rebolo apresenta altos índices de metragem e ajuda muito na obtenção
do brilho.
E não podemos esquecer do EnduroShield, um eficiente
revestimento para proteção de vidros, reconhecido mundialmente, que torna os vidros mais fáceis de limpar, garantindo uma durabilidade de até dez anos, uma ótima
forma de agregar valor aos consumidores finais. A empresa promete ainda mais novidades em seu estande.

A ARBAX estará com seu time de vendas completo para recepcionar os visitantes da Glass South America 2018 com
ótimas oportunidades de negócio e muitas novidades. Entre elas, sua linha de rebolos de polimento em vidro e a
linha de óxido de cério Super Brilho, que são reconhecidos no mercado por sua qualidade, durabilidade, ótimo custo-benefício e satisfação total nos resultados obtidos.

A empresa também vai apresentar
o lançamento da linha de molas
para piso Action, molas hidráulicas robustas, fabricadas com alta
tecnologia, com certificação internacional de qualidade, acabamento em inox e regulagem de velocidades. Visite a Arbax no Estande
480ªA - Rua L.
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A BL GLASS vai expor sua ampla linha de acessórios e ferragens para vidro. Entre os produtos está a mola Action
MA6000, com capacidade para até 105 kg, abertura da largura até 1,10m e maior capacidade de ajuste. A mola é
indicada para piso superior (4 cm de altura), contém quatro parafusos de nivelamento, caixa blindada, eixo Santa
Marina, vem com nível incluso e tem um ano de garantia. A BL Glass está no Estande 754 – Rua F.
Outro destaque é a mola Action pequena, com abertura Máxima de 180º, com ângulo de parada de 90º, amortecedor incorporado que propaga ou libera a pressão e eixo fixo Santa Marina. O produto vem com nível, conjunto de
mola Integrada, tem velocidades de fechamento ajustável por duas válvulas independente, trava em ângulo de 90º e
um ano de garantia. Com abertura para os dois lados, tem recorte especial (não precisa rasgar a soleira) e é feita em
aço inox no acabamento polido.

A BLINDEX® está presente na 13ª edição da Glass South America com dois estandes, muitos produtos e seis lançamentos. “Nos últimos 10 anos, é a primeira vez que a Blindex® terá um espaço próprio na Glass. Por isso, investimos em um estande em formato ilha, totalmente aberto, para expor as novidades, que são muitas esse ano, e o
Blindex® Vip Lounge, uma área destinada à relacionamento com clientes e parceiros com toda comodidade que
eles merecem. Serão 106m2 ao todo para mostrar que a Blindex® é a solução completa para envidraçamento”, comemora Glória Cardoso, coordenadora de Marketing.
O estande principal é cooperado com 10 empresas licenciadas que fabricam produtos que levam a credibilidade e a
marca da Blindex®. Nos últimos anos, a empresa precisava se reinventar, trabalhou muito forte no licenciamento e o
resultado foi um crescimento significativo, de mais de 150%, no número de empresas licenciadas, passando de 5 em
2011 para 14 em 2018. Durante o evento, a Blindex® e seus licenciados mostrarão aos visitantes da Glass 2018 que
eles podem encontrar tudo em um único estande quando o assunto é envidraçamento com segurança e qualidade.
O mais recente lançamento da Blindex® é a Barra anti pânico para portas de vidro: as molas de piso e molas aéreas
para portas de vidro e portas automáticas com a marca Blindex® serão apresentadas ao mercado pela primeira vez na
Glass 2018. Outro lançamento é o Blindex® Sacada e o Blindex® Sistema View, adaptável a todos os tamanhos e formatos de sacadas e varandas. Também para envidraçamento de sacadas, a Blindex® traz, na linha Roll Door Systems,
específica para grandes vãos, o sistema deslizante Blindex® Roll Door Lite, para janelas e portas de menor dimensão.
A empresa também traz novidades para a linha de box. O kit box com roldana aparente em latão forjado, com sistema de trava de segurança diferenciado, sai de fábrica com a exclusiva película de segurança, que impede que os
fragmentos se espalhem em caso de quebra. Além disso, a Blindex® atende na íntegra a norma ABNT NBR 14.207.
A empresa apresenta ainda no Estande 665G – Rua H diversos outros produtos, como vidros blindados, ferragens e
sistemas amortecedores para portas deslizantes.
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CONVITE
A PKO do Brasil convida todos a prestigiar seu
estande na 13ª Edição da Glass

9 A 12
MAIO•2018

NOVO LOCAL

SÃO PAULO EXPO

Horários: 9 a 11 de Maio - das 12h às 19h • 12 de Maio - das 10h às 17h

Onde fica o Stand?
Conheça nossos
lançamentos e diferenciais,
especialmente pensados
para você!

Além de
uma inédita
experiência

360º
Stand N.30

ENTRADA

PKO do Brasil
Av. Antônio de Almeida, 1111 – Jardim Maricá
Mogi das Cruzes – SP I CEP: 08775-420
Telefones: (11) 4699-8999/ 4791-8999

pkodobrasil.com.br
contato@pkodobrasil.com.br
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A CONLUMI participa da Glass South America 2018 com a
exposição de vidros para decoração de interiores, vidros
estruturais e revestimentos com cortes de precisão. O
destaque é para os revestimentos em vidro com cortes
de precisão. “Por conta da normalização e padronização
de tomadas e plugues no Brasil, os projetos residenciais
e corporativos necessitam de recortes muito precisos nos
revestimentos da parte interna das edificações. Somos
capazes de oferecer a uniformidade necessária para atender todos os tipos de cortes e modelagens em Vidros Extra Large com a nossa tecnologia”, explica Claudio Passi,
diretor geral da Conlumi. De novidade, será apresentada
uma aplicação diferente para espelho, uma surpresa para
quem visitar o Estande 852 – Rua H.

Além de apresentar seus vidros e espelhos, a DIVINAL, que comemora 65 anos de mercado, traz para este ano seu projeto
Divinal Educa, que visa contribuir para o conhecimento e a formação dos futuros profissionais da área de design de interiores, arquitetura, engenharia e profissionais do ramo vidreiro como os vidraceiros e caixilheiros. A Divinal Educa está indo
até as instituições de ensino com a apresentação do projeto que tem como tema “A versatilidade do vidro na decoração e
arquitetura”.
O projeto inicial é voltado para os estudantes dos cursos de Design de Interiores e de Arquitetura e Urbanismo. A Divinal
convidou as instituições de ensino desses cursos a participar com seus alunos com o desenvolvimento de três projetos utilizando o vidro. Os ambientes escolhidos foram: banheiro, sala de jantar e varanda. Os projetos passarão por uma comissão
julgadora e será escolhido um único projeto por ambiente onde o projeto vencedor será montando no Estande 20 – Rua D
da Divinal Vidros durante a Glass South America.

No Estande 450 – Rua H, a LANDY KITS vai expor alguns
lançamentos para os segmentos de envidraçamento de
sacadas, como os Kits com roldanas excêntricas de rolamentos em aço inoxidável AISI 304; kit saída de roldanas
“anti-queda” sem a necessidade de mola guia, com válvula para instalação e montagem; acabamentos plásticos
para os perfis de alumínio 45°e 90° com abas para alinhamento dos vidros com espessuras de 8, 10 e 12mm; e a
nova linha de fechos. Todos estes produtos são novidades para esta edição.
A empresa também vai mostrar seus kits box de banho; roldanas para vidros temperado de engenharia,
portas e janelas. Além disso outros produtos de seu
portfólio, como fecho universal - Vidro / Vidro, para
vidros com espessuras de 8, 10 e 12mm com fita dupla face VHB; Fecho universal - Vidro / Alvenaria, para
vidros com espessuras de 8, 10 e 12mm com fita dupla face VHB; Fecho universal com contra-fecho; Fecho
universal com puxador.
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A LiSEC, apresentará em seu Estande 670 – Rua J a Schraml Glastechnik GmbH, uma empresa especializada na fabricação
de maquinários verticais para furacão e fresagem que foi adquirida no ano passado pelo grupo LiSEC, complementando as
soluções abrangentes da empresa, que oferece uma solução de qualidade, robusta, altamente produtiva e econômica para
nichos de mercado. Pioneiros na fabricação de máquinas verticais de furacão de vidros, a Schraml Glastechnik GmbH instalou e presta serviço a mais de 1.000 máquinas no mundo.
Outra novidade é a topDRill M-RX, uma solução de centros verticais CNC no Brasil. O cabeçote revolver de 10+10 ferramentas permite funções de furações, escareamentos e processamento de complexos recortes em apenas um ciclo de processamento totalmente automático. A operação do equipamento é simples e permite a fresagem sem a necessidade de pacotes
de desenho CAD. A máquina permite trabalhar on-line e aceita interfaces de dados em forma automática, assim como também leituras de códigos de barras.

As empresas interessadas em começar
em fabricar vidro insulado, poderão
apreciar os oito equipamentos da linha
base LiSEC, linha projetada para mercados emergentes, necessários para iniciar
uma produção de qualidade, com baixo custo de investimento inicial e ter as
orientações dos técnicos da empresa para produzir em uma área de no máximo
50 m², espaço similar ao próprio estande.

Produto exclusivo da GUARDIAN GLASS, o vidro DiamondGuard chega
agora ao mercado com as novas opções de espessuras de 4 mm, 6 mm e
10 mm, além das chapas já disponíveis em 12 mm, 15 mm e 19 mm. Dez
vezes mais resistente a riscos do que os vidros comuns, o DiamondGuard é
ideal para atender projetos diferenciados, e está alinhado às tendências da indústria moveleira e decoração de alto padrão. Possui ainda uma ampla gama de aplicações, como tampos de mesas, balcões,
prateleiras, mobiliário e divisórias, e pode ser cortado, lapidado, perfurado e pintado.
Fabricado no Brasil, na planta da Guardian Glass em Porto Real (RJ), o
segredo da alta performance do DiamondGuard está em seu processo
produtivo, em que átomos de carbono são implantados na superfície do
vidro float (comum) e passam a fazer parte de sua estrutura molecular,
criando uma resistência similar à do diamante e uma proteção permanente, com propriedades únicas. Tais características garantem maior
durablidade, aumentando a vida útil do produto e reduzindo a necessidade de reposição. Além disso, oferece maior facilidade de limpeza e redução de manchas e adesão de resíduos. A novidade pode ser conferida
no Estande 240 – Rua F.
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Dentre sua vasta linha de produtos, a POTENCIA levará como destaque para a Glass South America 2018 seus Rebolos
Diamantados Turbo e Resina, que são especialmente desenvolvidos para proporcionar alta performance dos equipamentos, economia de tempo e de energia e o melhor desbaste e lapidação em vidros comuns, laminados e espelhos,
além da sua nova linha de brocas e fresas diamantadas que está com uma nova liga diamantada, proporcionando melhor rendimento e resultado.
A empresa ainda irá expor sua linha de separadores para vidro de cortiça e EVA, que são comprovadamente 50% econômicos que os separadores de papelão, não amassam, não deixam resíduos no vidro, não agridem o meio ambiente
e reduzem o espaço de armazenamento e seus exclusivos cortadores manuais de Vidro Beidou. Visite a empresa no
Estande 480B - Rua K.

O vidro Aramado, da linha Tecnika SAINT-GOBAIN GLASS, reconhecido no mercado vidreiro como um produto extremamente
resistente e estruturado, ganha sua versão 2018 nas cores cinza e
bronze. Composto por uma tela metálica adicionada à sua massa
no momento da fabricação, garante maior segurança e resistência no caso de quebra e contato com o fogo. Os novos tons cinza e bronze revelam um produto cheio de personalidade e que,
combinados à sua textura, conferem privacidade sem bloquear
a luz solar e ainda mais elegância e originalidade aos espaços.
Pode ser usado em ambientes internos e externos e combina os
principais requisitos na hora de escolher vidro: segurança, funcionalidade e usabilidade aliados à estética.
Sua resistência ao fogo evita a passagem de chamas e fumaça
por, aproximadamente, 60 minutos. O vidro Aramado Glass Saint-Gobain suporta temperaturas de 800°C a 900°C. Em caso de
quebra, seus pedaços ficam presos à malha, evitando que aconteçam estilhaços. Indicações e principais usos: parapeitos, balaustradas, sacadas e guarda-corpos, vitrines, escadas, coberturas e
claraboias, pisos, divisórias e portas. Está disponível na espessura 6mm e nos tamanhos 220x171cm, 240x171cm e 250x171cm. A
novidade pode ser vista no Estande 220 – Rua D.
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UBV encerra sua produção de vidros impressos
Após cuidadosa avaliação do mercado, das condições
econômicas e das perspectivas para a construção civil
nacional, o diretor-presidente da UBV (União Brasileira
de Vidros), Sergio Minerbo, tomou a importante decisão
de não realizar a reforma de seu forno para um novo
ciclo de produção. Assim, encerrou nesta terça-feira 03
de abril as atividades de uma das maiores fabricantes de
vidros impressos do Brasil.
Minerbo informou que a usina atenderá somente à pedidos
em carteira e as demandas do mercado enquanto houver
produtos disponíveis no estoque. Com o mesmo respeito
serão atendidos os funcionários, que terão todo o suporte
possível nos próximos meses, quando deixarão a empresa.
Agora, a Saint Gobain Glass passa a ser a única fornecedora
de vidros impressos no País.
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A UBV iniciou suas atividades 60 anos atrás e desde então teve importante participação no mercado vidreiro.
A empresa, que conta com 160 colaboradores, dedicava-se à produção de vidros impressos em seus três fornos instalados na cidade de São Paulo, que juntos têm
capacidade para produção de toneladas de vidros por
dia. Entretanto, em 2015, a crise trouxe grande impacto
e, quando passaram a trabalhar em volumes abaixo dos
números históricos.
A empresa também foi uma grande exportadora de
vidros para os mercados da América do Sul, América
Central e com forte presença no continente Africano
até o início dos anos 2010, quando a concorrência dos
fabricantes asiáticos acabou reduzindo o volume total
exportado.

Adere lança equipamento para
aplicação automática de fitas
adesivas Structural Glazing
O equipamento TAS -Tape Application System foi especialmente desenvolvido para o processo produtivo do
mercado de estrutural glazing para aplicação automática
de fitas adesivas de espuma acrílica estrutural da linha
ADERMAX. O processo automático garante a pressão correta e sem bolhas nos 4 perímetros do vidro, assegurando qualidade e uma perfeita fusão nas emendas.
A novidade veio para revolucionar o conceito de estrutural glazing e alguns parceiros da Adere já adquiriram o produto e
estão muito satisfeitos. “Com este equipamento revolucionário será possível agilizar nosso processo de colagem, trazendo
produtividade e segurança para nossos projetos. Com a automação do processo de colagem será possível cumprir a norma
NBR 15.919 e atender ao mercado com prazos menores”, afirma Gabriel Souza Valle, proprietário da Estrutural Glazing.
Para Gustavo Ferrari, diretor comercial da Qualux, o equipamento traz, além da agilidade, confiabilidade, controle, segurança
e rastreabilidade. “Esta tecnologia irá nos ajudar tanto na parte comercial, através da credibilidade juntos aos clientes, como
no processo produtivo”.
Além deste lançamento, a Adere continua investindo na melhoria contínua de suas fitas Structural Glazing, que agora são
produzidas nacionalmente e comercializadas com os códigos XB200B e XC200B. A alta qualidade e eficiência destes produtos
foram mais uma vez demonstradas através dos resultados nos testes do ITEC resistindo a pressões de ventos de 4400Pa, que
são equivalentes a 300km/h, o que cumpre a norma ABNT 10.821.
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Slide
Back

Alclean

(11) 97430-2718
(11)4144-9090
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Lei estabelece regras para amarração no transporte de vidros
Criada em 2015, lei do Contran – Resolução 552, que estabelece requisitos de segurança para amarração das cargas
transportadas em veículos de carga, passou a valer a partir
deste ano. A amarração das chapas de vidros e espelhos com
cordas é muito comum no transporte de vidros. Quem não se
adaptar às novas normas de segurança pagará uma multa de
até R$ 195,23 e a aplicação de 5 pontos na carteira por ser
considerada uma infração grave, fora a Medida Administrativa de Retenção do veículo para regularização ou transbordo.

chos adaptados, cabo de aço, corrente ou uma cinta específica de carga.

Com o objetivo de aumentar a segurança, a nova regulamentação estabelece requisitos mínimos. As cargas devem
estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas
no compartimento de carga para evitar possíveis movimentações. As amarrações não podem ser feitas do lado de fora
do veículo de transporte, é preciso prender a carga através
de equipamentos considerados mais seguros, como gan-

A regra indica que deve ser utilizado algum tipo de cinta
de amarração de carga, correntes ou cabos de aço. A resistência desses acessórios deve ser, no mínimo, duas vezes
maior que o peso da carga. As barras de contenção, trilhos,
malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores e protetores poderão ser utilizados como dispositivos adicionais.
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Porém, o uso de cordas é permitido para fixação da lona
de cobertura. A resolução define que as novas carrocerias
de madeira deverão ser construídas com madeiras de alta
densidade e resistência, com fixadores metálicos de perfil U
que comprovadamente resistam às forças solicitadas.

www.vidroimpresso.com.br 

flash

É inaugurado parte do muro de vidro
da raia olímpica da USP
A instalação dos painéis de vidro que substituirão o
muro de concreto da Universidade de São Paulo (USP)
iniciou em março e já tem parte da construção concluída.
Conhecido por margear a raia olímpica da USP, o muro
serve como um divisor entre o campus e a Marginal Pinheiros, umas das principais vias da capital paulista.
A Guardian Glass é parceira do projeto e doou 15 mil m²
de vidro float incolor para a Universidade de São Paulo (USP). Além do efeito simbólico de abrir o campus à
população, a derrubada do atual muro de concreto será
um marco na paisagem urbana, estabelecendo uma nova
fronteira visual na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e
permitindo a perfeita integração dos ambientes, com um
visual mais moderno, leve e agradável.
O muro de vidro de 2,2 km, que será um dos mais extensos do mundo, terá 12 milímetros de espessura e quatro
metros de altura, sendo três metros de vidro e um metro
de alvenaria. Com esta estrutura, os níveis de poluição
sonora permanecerão inalterados, segundo estudo divulgado pela Universidade.
O vidro float da Guardian Glass é 100% ecológico e reciclável, e possui alta qualidade óptica, com índice de reflexão
de apenas 8%, sendo uns dos mais claros do mercado por
conta do baixo teor de ferro utilizado em sua composição.
É produzido nas plantas da companhia em Tatuí (SP) e Porto Real (RJ), cujo processo de fabricação conta com um sistema automático de inspeção óptica e física para garantir a
uniformidade e transparência livre de distorção.
Os vidros estão sendo temperados pela empresa Tempermax para garantir que atendam os requisitos de segurança
e desempenho previstos na Norma ABNT NBR 7.199. Assinado pelo escritório de arquitetura Jóia Bergamo, o projeto completo prevê a instalação de câmeras, tratamento
paisagístico e iluminação por LED. O custo anunciado pelo
Prefeito de São Paulo, João Dória, é de R$ 15 milhões, totalmente doados pela iniciativa privada.
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Grandes players do mercado de esquadrias já confirmaram participação na 12ª FESQUA
A Feira Internacional de Esquadrias, Ferragens e Componentes será realizada apenas em setembro, mas no início do ano já tinha vendido 90% do espaço para exposição. Os principais fornecedores deste segmento, estimulados pelas boas perspectivas de mercado
para alumínio, aço, madeira e PVC, garantiram antecipadamente estandes neste que é o maior e mais importante evento da América
Latina no setor, apresentando as tendências em produtos e serviços.
De acordo com José Carlos Noronha, consultor do mercado de alumínio, o ano de 2018 deve totalizar 91,4 mil toneladas de alumínio
processado para esquadrias em janelas, portas e fachadas, com 2019 atingindo um volume ainda mais substancial, 97,3 mil toneladas. Ambos acima de 3 pontos percentuais em relação ao crescimento do PIB, demonstrando um inegável aquecimento do setor.
Atualmente, Noronha estima que haja cerca de 4,8 mil fabricantes de esquadrias de alumínio no país. Estes fabricantes são alimentados por mais de 300 fornecedores, como extrusoras e revendedores de perfis, fabricantes e revendedores de componentes, e
também fornecedores de acabamentos, como anodização e pintura. As vendas destes produtos no ano passado movimentaram R$
4,55 bilhões.
Tendo como público-alvo construtores, engenheiros, arquitetos, fabricantes e distribuidores de esquadrias, proteção solar, ferragens, acessórios, vidros, máquinas e equipamentos para a indústria, a FESQUA se tornou um verdadeiro e poderoso centro gerador
de negócios e oportunidades lucrativas para as empresas expositoras e para os visitantes. Realizada a cada dois anos, reúne em um
único local inovações em esquadrias, vidros, fachadas, acessórios, componentes, máquinas e equipamentos para a indústria.
Algumas das empresas que já confirmaram participação incluem a Perfil Alumínio, Deceuninck, Roto &Fermax, Udinese - Assa Abloy,
Ezy Color, Sika, Schlegel, Adere, Dormakaba, Momentive, Divinal Vidros, Saint Gobain, PKO do Brasil, Olga Color, Expalum, Alucomaxx, Projeto Alumínio, Fise, Esquadgroup, Stam, Kommerling, Emmegi, Cortesa, entre dezenas de outras.

100% APROVADA por nossos clientes
Seja nosso parceiro e faça parte deste time de sucesso!
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Guardian Glass inicia operação do novo forno na unidade de Porto Real (RJ)
O projeto de manutenção do forno da Guardian Glass na fábrica
de Porto Real, no Rio de Janeiro, foi concluído. Em linha com o
planejamento inicial, a unidade retomou os níveis normais de
produção de vidro no mês passado, e teve sua capacidade expandida, com o aumento da eficiência e o emprego das melhores tecnologias de controle disponíveis, que garantirão o suporte aos clientes, funcionários e a comunidade. “Este investimento
é parte de nossa estratégia de crescimento a longo prazo e demonstra nossa confiança na economia brasileira”, diz Ricardo
Knecht, gerente geral da Guardian Glass.
Segundo a Knecht, a retomada da produção e fornecimento de
vidro para o mercado com uma maior capacidade de produção,
permitirá à empresa expandir sua participação nos segmentos
 www.vidroimpresso.com.br

de arquitetura e decoração, e trazer novidades ao mercado. Esta
iniciativa reforça o objetivo da Guardian Glass de ser referência
em inovação e alta qualidade, além de criar valor para seus parceiros e clientes.
O processo de manutenção e reaquecimento do forno foi realizado pelo time da Guardian Glass e seguiu todos os procedimentos de segurança, que garantiram a conclusão do projeto
com sucesso. A fábrica do Porto Real iniciou suas operações em
1998 e, em 2010, instalou o sistema magnetron sputter coater
para produzir vidro de controle solar de alto desempenho, e expandiu seu portfólio de produtos no Brasil. Utilizados em maior
escala nas aplicações comerciais, o uso dos vidros de controle
solar vem se popularizando também em projetos residenciais.
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LINHA
COMPLETA
A WR GLASS acrescentou
ao seu catálogo todos os
acessórios que a Glass Vetro
produzia, tornando seu
portfólio amplo e variado
para atender a todas as
necessidades do mercado
com qualidade e preço justo.
Com a parceria e ampliação
do maquinário, a empresa
também aumentou seu
parque fabril e inaugurou
recentemente uma nova sede
 www.vidroimpresso.com.br

F

abricante de acessórios e ferragens para vidro genuinamente brasileira, a WR Glass iniciou suas atividades em 2005, em uma área de apenas 80 m². Ao perceber a carência de produtos sob medida nos mercados
serralheiro e vidraceiro, que giravam em torno de peças
muito padronizadas, Willmerson Ramos se propôs a desenvolver e fabricar peças e soluções em aço inox para
guarda-corpos e corrimãos que atendessem às novas exigências e tendências da arquitetura.
“Nosso primeiro pedido saiu de uma necessidade gerada
por um cliente, a Glass Vetro. Eram peças especiais e fora
dos padrões da época. Isso nos deu impulso para fabricar cada vez mais soluções adequadas aos projetos que
iam aparecendo. Com o passar do tempo, a experiência
foi nos dando mais bagagem para entender as necessidades e, através disso, fomos aumentando nosso portfólio
de produtos”, conta.
Desde então a estrutura e portfólio cresceram muito.
Hoje a WR Glass está instalada em um espaço altamente
equipado com mais de 2000 m² e o quadro de funcionários dobrou. “Estamos confiantes de que temos todas as
ferramentas e pessoas para desenvolver um trabalho com
excelência. Estamos em busca de manter o alto padrão de
qualidade, já conhecido de todos na linha de inox, e alcançar excelência nas linhas novas, este é o nosso desafio
para 2018”, destaca o empresário.

Eduardo Chiappa, sócio-diretor, e Willmerson Ramos, fundador e proprietário

Um dos momentos decisivos desta trajetória foi a exposição para o mercado nacional através da Glass South America de 2010. Desde então, a empresa marca
presença em todas as edições da feira. “Outro fato que marcou nossa trajetória
foi a abertura de uma franquia da Glass Vetro em 2013. Isso nos possibilitou expandir mais nosso mercado, pois queríamos poder atender o cliente na maior
gama possível de produtos e assim fazê-los conhecer mais de perto nossas soluções de guarda-corpo e corrimão. Essa parceria nos trouxe bons frutos, pois
adquirimos conhecimento e possibilitou o nosso aperfeiçoamento quanto ao
atendimento ao mercado do vidro”, revela Willmerson sobre a parceria que se
estende até os dias de hoje, mas de outra forma.
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Peças personalizadas
Um dos principais diferenciais da WR Glass
é a infinita possibilidade de produzir peças
cada vez mais personalizadas. O cliente pode
encaminhar seu projeto que a empresa o torna possível, garante Willmerson Ramos. “Fabricamos o que o cliente precisar de soluções
em aço inox para sua obra. Outro diferencial
é que o cliente encontra tudo que precisa
na WR Glass. A empresa oferece linhas completas de material em inox para corrimão e
guarda corpo, acessórios para prateleira,
EPIs, ferramentas, ferragens e fechaduras,
cola UV, cortadores, entre outros”.
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Expansão do galpão e portfólio
A WR Glass acrescentou ao seu catálogo toda a linha de acessórios que
a Glass Vetro produzia e, agora, com
essa parceria, torna-se a empresa
com a linha mais completa do mercado. “A Glass Vetro sempre foi conhecida pelas suas inovações e pela
sua atuação comercial. A fabricação
já não era mais atraente, pois depende de muita dedicação e isso poderia
ficar a cargo de quem tem este DNA,
e a WR Glass tem este DNA e competência. Assim nasceu essa parceria:
juntamos o que as duas têm de bom
e melhor, unimos nossas forças e daremos aos clientes o que eles querem, a variedade de produtos, qualidade e preço justo”, explica.

O empresário acredita que, ao invés de
dividirem o mercado, poderiam juntar
forças e se tornarem fortes diante do
momento atual da economia nacional.
“Seria melhor do que ficarmos competindo por um mercado que já está saturado em concorrência. Esta união, só
trará a curto e médio prazo melhorias
para o mercado. Sem esquecer que estaremos atuando com os mesmos preços. Não faremos concorrência de valores entre nossas empresas”.
A especialidade da WR Glass continua
sendo os produtos em aço inox, porém,
ganhou agora mais variedade com linha de acessórios em Zamac e ABS e

ferragens em zamac, peças que ainda
asseguram uma grande possibilidade
de aumento no faturamento e não eram
oferecidas anteriormente.
Com a parceria e ampliação do maquinário, a empresa precisou buscar uma
área que pudesse contemplar o aumento do seu parque fabril e, em dezembro
de 2017, transferiu suas instalações para uma nova sede, na Rua Dois de Julho,
80, no bairro Canhema em Diadema
– SP, à beira da Rodovia dos Imigrantes,
oferecendo tanto aos aos colaboradores
como clientes uma melhor infraestrutura. Houve ainda um grande investimento
em novas máquinas e pessoal.
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Lançando

tendências

Há 40 anos no mercado vidreiro, a Ideia Glass surgiu de uma vidraçaria
e entende muito bem as necessidades dos vidraceiros, uma visão ampla
que possibilitou à empresa trazer soluções pioneiras e inovadoras que a
tornaram referência, especialmente no mercado de kits para box

N

ascida de uma grande vidraçaria em São Paulo que sentiu
a necessidade de desenvolver
seus próprios produtos para atender
clientes diferenciados, a Ideia Glass
hoje é uma das mais reconhecidas
empresas de acessórios e ferragens
para vidro do Brasil exatamente por
entender as dificuldades dos vidraceiros e poder trazer soluções inovadoras que criam tendência no mercado vidreiro.
São no total 40 anos de experiência
no setor do vidro, mas a Ideia Glass
surgiu de fato em 2008, oferecendo
kits para box de banho, no modelo
Elegance, com roldanas aparentes.
“Na época, quando entramos no

 www.vidroimpresso.com.br

mercado, não existia box de roldanas aparentes a preços acessíveis,
por isso a empresa deu um passo importante e certeiro, tornando-se bastante conhecida. Eu diria que a Ideia
Glass criou um setor novo no mercado. Somos pioneiros e a nossa marca
acabou virando sinônimo de roldanas aparentes”, avalia Erico Miguel,
diretor de marketing da Ideia Glass.
Nestes 10 anos de atuação a empresa sempre teve um bom crescimento, inovando em todos os aspectos,
seja em produtos, tecnologias, design, marketing e relacionamento.
“Nós sabemos como é ser vidraceiro
e entendemos as necessidades dos
clientes finais. Nós temos a humil-

dade de ouvir o mercado. Aqui nós
buscamos a opinião do vidraceiro
para ajudar a melhorar os nossos
produtos, por isso estamos sempre
um passo à frente”, ressalta Miguel.
Este contato muito próximo com os
especificadores, que são os arquitetos,
decoradores e o próprio vidraceiro, é
que permite criar soluções inovadoras,
assim como aprimorar os modelos já
existentes, seja no design ou na funcionalidade. “Estamos sempre com os canais abertos para escutar todos os envolvidos e frequentemente realizamos
pesquisas de satisfação com o consumidor. Nossa preocupação é estar conectados verdadeiramente com todos
os envolvidos”, salienta.

“Quando entramos no mercado não existia box de roldanas aparentes a preços acessíveis, por isso, a empresa deu um passo importante e certeiro, tornando-se bastante conhecida.
Eu diria que a Ideia Glass criou um setor novo no mercado. Somos
pioneiros e a nossa marca acabou virando sinônimo de roldanas
aparentes”
Érico Miguel, diretor de Marketing da Ideia Glass

Érico Miguel

José Miguel, diretor da Ideia Glass
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Box Certo

Porta Vision

Porta Certa

Lançamentos e inovações
A Ideia Glass busca testar e lançar novos produtos a cada
ano, como diferentes propostas de boxes, e também de
prolongadores, sempre com foco em design e tecnologia. Muitos destes lançamentos vêm com a necessidade
do mercado, com a demanda de arquitetos e decoradores, ou através das pesquisas realizadas pela empresa.
Desde o início de sua atuação, o maior objetivo da desenvolvedora de acessórios e ferragens para vidro é levar soluções com performance para os consumidores.

Box Flex
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O lançamento do Kit Elegance foi um divisor de águas.
Através deste lançamento, perceberam o quanto o
setor de box era carente de soluções. De acordo com
Erico Miguel, os banheiros são diferentes, cada projeto pede uma solução e dependendo da dificuldade,
muitos projetos ficavam sem solução. “Trabalhar com
design é um desafio, pois estar atento às tendências
o tempo todo é urgente. Estamos sempre investindo
em viagens, cursos, conferências e tudo mais, além de
apostarmos também na intuição gerada pelo conhecimento da área, é uma maneira inteligente de inovar”.

“Nós sabemos como é ser vidraceiro e entendemos as necessidades dos clientes finais. Nós
temos a humildade de ouvir o
mercado. Aqui nós buscamos a
opinião do vidraceiro para ajudar a melhorar os nossos produtos, por isso estamos sempre
um passo à frente. Nossa preocupação em estar conectados
verdadeiramente com todos os
envolvidos”
Érico Miguel

Box Elegance
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Box Flex

Produtos
A Ideia Glass conta hoje com
15 produtos em seu portfólio.
São eles: 7 boxes – Elegance,
Elegance Black, Elegance Black
Star, Encanto, Due, Flex e Certo;
3 portas de vidro – Vision, Flex
e Certo; Guarda-Corpo em 3 versões: Prolongador Maxx Regulável, Prolongador Maxx Regulável Inox 40 mm e Prolongador
Maxx Regulável Inox 50 mm; e 4
acessórios – Perfil de Alumínio,
Perfil de PVC, Puxadores e Peças
de Reposição.
A empresa destaca, entre estes
produtos, o mais recente lançamento, o Kit Certo, que abre e
fecha suas portas em 180º, os

Boxes Elegance Black e Elegance
Black Star, com o kit inteiro em
preto e cristais embutidos nas
tradicionais roldanas aparentes.
O Kit Certo conta com um exclusivo design que permite a abertura das portas em 180º, aumentando o vão de passagem. Com
uma instalação prática em que
a única furação feita no vidro é
a do puxador, o Kit oferece um
excelente acabamento.
O modelo é adaptável a todos
os tipos de ambientes, já que
pode ser instalado em cantos,
espaços frontais ou até mesmo
em cima de banheiras. Ele pode ser aplicado tanto em box (o

que possibilita ele ser guardado
após o uso) e também em portas. Outro diferencial é a utilização do vidro laminado 4+4, um
vidro de segurança que, ao se
quebrar, continua fixo a estrutura do box.
Já o Elegance Black e Elegance
Black Star possuem como diferenciais as roldanas na cor preta
fosca e com cristais embutidos
em sua superfície. Os modelos
também são ideais para ambientes de diversos tamanhos
e podem atingir medidas finais
de 2m² a 2,5m², além de serem
compostos por 4 peças de vidro
de 8mm de espessura cada.

Suporte ao vidraceiro
Não somente o desenvolvimento de soluções inovadoras e produtos pioneiros
trouxeram a Ideia Glass ao patamar atual. Suas políticas de vendas diferenciadas
e de capacitação contribuíram para sua rápida expansão. “Nosso posicionamento
é sempre oferecer benefícios e vantagens para o distribuidor, vendedor e consumidor. Outro diferencial foi a criação de um projeto para ajudar o vidraceiro a
impulsionar suas vendas, através de treinamentos, pois de nada adianta ter um
produto de ponta e não achar o instalador qualificado”, afirma.
Os investimentos em todas as áreas também lhes garantem liderança de mercado, como a criação, em 2013, do curso “Mundo Ideia Glass” para capacitação de
profissionais do ramo vidraceiro, quando puderam treinar mais de 350 profissionais e oferecer ao mercado uma melhor qualificação dos instaladores.
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Box Elegance

“Nosso posicionamento é sempre oferecer benefícios e vantagens para o
distribuidor, vendedor e consumidor.
Outro diferencial foi a criação de um
projeto para ajudar o vidraceiro a impulsionar suas vendas, através de treinamentos, pois de nada adianta ter um
produto de ponta e não achar o instalador qualificado”
Planos
Miguel diz que o objetivo da Ideia Glass nunca foi ser a maior empresa
do segmento, mas uma referência em qualidade, solução e inovação.
“Nos últimos anos crescemos bastante. Agora em 2018 estamos inaugurando uma nova planta que será para montagem exclusiva de produtos novos, que serão lançados em breve. Nossa estratégia futura é um
segredo da empresa que não será revelada, mas em breve o mercado
sofrerá grandes transformações e muitas delas devido à Ideia Glass”.
Box Elegance

䌀漀爀琀愀搀漀爀 䴀愀渀甀愀氀 吀伀夀伀
嘀椀搀爀愀挀攀椀爀漀 倀爀漀昀椀猀猀椀漀渀愀氀
∠ 䌀漀爀琀攀 挀漀洀 瀀爀攀挀椀猀漀 攀 爀漀搀稀椀漀 搀攀 氀漀渀最愀 搀甀爀愀漀
∠ 䔀砀挀攀氀攀渀琀攀 爀攀氀愀漀 挀甀猀琀漀 戀攀渀攀昀挀椀漀
∠ 倀甀渀栀漀 搀攀 瀀氀猀琀椀挀漀 搀攀 愀氀琀愀 爀攀猀椀猀琀渀挀椀愀 攀 搀甀爀愀戀椀氀椀搀愀搀攀
∠ 䄀搀攀焀甀愀搀漀 瀀愀爀愀 攀猀瀀攀猀猀甀爀愀猀 搀攀 瘀椀搀爀漀 搀攀 ㈀洀洀 愀 ㈀洀洀
∠ 刀漀搀愀 搀攀 挀漀爀琀攀 搀攀 挀愀爀戀漀渀攀琀漀 搀攀 琀甀渀最猀琀渀椀漀 挀漀洀 氀甀戀爀椀ǻ挀愀漀 愀甀琀漀洀琀椀挀愀

⠀⤀ 㔀 㐀ⴀ㘀㘀㠀㠀
⠀⤀ 㤀㠀㐀ⴀ㌀㘀㔀
⨀䐀椀猀琀爀椀戀甀椀搀漀爀攀猀 攀砀挀氀甀猀椀瘀漀猀 渀漀 䈀爀愀猀椀氀 嘀攀琀爀漀 䴀焀甀椀渀愀猀 攀 䜀氀愀猀猀 嘀攀琀爀漀

www.vidroimpresso.com.br 

䴀愀爀瘀愀氀 愀最漀爀愀  匀⸀吀⸀䜀刀伀唀倀
䄀 䴀愀爀瘀愀氀Ⰰ 昀愀戀爀椀挀愀渀琀攀 搀攀 洀焀甀椀渀愀猀 瀀愀爀愀 瘀椀搀爀漀
椀渀猀甀氀愀搀漀Ⰰ 爀攀挀漀渀栀攀挀椀搀愀 渀漀 洀攀爀挀愀搀漀 椀渀琀攀爀渀愀挀椀漀渀愀氀
瀀漀爀 猀甀愀 焀甀愀氀椀搀愀搀攀 搀攀 攀焀甀椀瀀愀洀攀渀琀漀猀 昀漀椀 愀搀焀甀椀爀椀搀愀
瀀攀氀愀 匀吀 䜀爀漀甀瀀 䤀琀氀椀愀Ⰰ 愀 焀甀愀氀 挀漀洀 甀洀 渀漀瘀漀 挀漀渀挀攀椀琀漀
搀攀 琀爀愀戀愀氀栀漀 愀最爀攀最漀甀 挀漀渀ǻ愀戀椀氀椀搀愀搀攀 愀漀猀 挀氀椀攀渀琀攀猀
攀瘀漀氀甀椀渀搀漀 愀椀渀搀愀 洀愀椀猀 漀猀 瀀爀漀搀甀琀漀猀 挀漀洀 猀漀氀椀搀攀稀⸀

䰀椀渀栀愀 愀甀琀漀洀琀椀挀愀 瀀愀爀愀 瘀椀搀爀漀 搀甀瀀氀漀

䌀漀洀瀀氀攀琀愀 攀 爀漀戀甀猀琀愀 瀀愀爀愀 愀洀瀀氀椀愀爀 猀甀愀 瀀爀漀搀甀漀 挀漀洀 焀甀愀氀椀搀愀搀攀⸀

吀爀愀搀椀漀 攀 焀甀愀氀椀搀愀搀攀 挀漀洀瀀爀漀瘀愀搀愀

䰀愀瘀愀搀漀爀愀

䌀漀渀猀甀氀琀攀ⴀ渀漀猀Ⰰ
琀攀洀漀猀 洀愀椀猀 猀漀氀甀攀猀 瀀愀爀愀 瘀漀挀⸀

䐀漀戀爀愀搀漀爀愀 搀攀 倀攀爀ǻ猀

嘀攀渀搀愀猀 攀 愀猀猀椀猀琀渀挀椀愀 琀挀渀椀挀愀
瘀攀琀爀漀洀愀焀甀椀渀愀猀䀀瘀攀琀爀漀洀愀焀甀椀渀愀猀⸀挀漀洀⸀戀爀

⠀⤀ 㔀 㐀ⴀ㘀㘀㠀㠀 ⼀ ⠀⤀ 㤀㠀㐀ⴀ㌀㘀㔀
 www.vidroimpresso.com.br

䴀愀搀攀 椀渀 䤀琀愀氀礀

Crédito: Guardian

fique por dentro

Espelhos
Especialistas explicam o processo de transformação do vidro, como são
obtidos os diferentes níveis de reflexão e quais os espelhos de maior
qualidade, além de contribuírem com curiosidades sobre sua origem e
dicas importantes de instalação e conservação

O

s espelhos são hoje cada vez mais aplicados na
arquitetura e na indústria moveleira, trazendo
sofisticação aos ambientes e amplitude diante
da tendência dos imóveis compactos. É produzido a
partir do vidro plano, que passa por um processo que
transforma uma de suas superfícies em espelhada através
da aplicação de substâncias como o nitrato de prata, que
promove o reflexo das imagens, visível através do vidro
transparente e protegida por uma tinta. Portanto, quando
olhamos para o vidro, é a camada de prata metálica que
reflete a nossa imagem.
“O processo de produção consiste na aplicação da prata
metálica que adere completamente ao vidro por meio de

reações químicas. A prata metálica que confere ao vidro
as qualidades de reflexão”, explica Viviane Sequetin,
gerente de produtos de interiores da Guardian, sobre
o processo de transformação do vidro em espelho na
fábrica da empresa.
O processo de produção é peculiar a cada fabricante,
mas sempre deve atender à norma ABNT NBR 14.696
– Espelhos de Prata. “Para garantir a qualidade são
realizados testes como: dimensional e qualidade das
bordas, defeitos lineares e pontuais em chapas de espelho
manufaturados, desempenho e avaliação dos resultados
e qualidade ótica”, lista Viviane Moscoso, gerente de
Produto da Vivix.
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Alguns itens determinam uma maior ou menor qualidade do
espelho, como a quantidade e aderência de prata, aplicação
de uma película protetora para a prata, a aderência da pintura, a espessura da camada de tinta, sua dureza e resistência a
produtos químicos. Existem também diferentes tipos de espelho, com níveis de reflexão maiores ou menores, que variam
de acordo com a matéria-prima aplicada.

Crédito: Guardian
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Os espelhos com alta reflexão, mais de 80%, são feitos, geralmente, com a prata e o alumínio. Já os de baixa reflexão, menos de 60%, são produzidos com cromo. No mercado da construção são utilizados mais os espelhos de alta reflexão.
“A qualidade de reflexão é sem dúvida um dos principais pontos a serem observados na hora de escolher um espelho, assim
como sua resistência ao aparecimento de manchas. Por isso, é
importante estar atendo à marca do espelho, pois, ao contrário do que se possa imaginar, espelho não é tudo igual”, indica Viviane Sequetin.
O espelho de alumínio de alta reflexão - Coated Mirror – não leva cobre e possui zinco na pintura (até 20%).
Os espelhos de prata de alta reflexão podem ter diferentes versões: Galvânico – com cobre e muito chumbo na
pintura (até 15%); Cooper Free – sem cobre e chumbo na pintura (até 10%); Cooper Free Lead Free- sem cobre e
menos chumbo na pintura (até 0,5%); Cooper Free Zero Lead – sem cobre e sem chumbo na pintura (0%).

Crédito: Science Museum, London

Origem
Há muitas versões acerca da origem dos espelhos.
Segundo estudos feito por Jay Enoch e publicados
no periódico Optometry and Vision Science, há
cerca de 8 mil anos habitantes da Anatolia (atual
Turquia) teriam criado os primeiros espelhos polindo chapas de obsidiana (“vidro vulcânico”).
Outra fonte sugere que de 4.000 a 3.000 a.C., povos da Mesopotâmia (onde hoje fica o Iraque) e
do Egito começaram a fabricar espelhos usando
chapas de cobre polido. Cerca de mil anos depois,
habitantes da América Central e da América do
Sul poliam pedras para que pudessem ser usadas
como espelhos.

Já o surgimento dos espelhos modernos data de 1835 quando, na Alemanha. O químico Justus von Liebig desenvolveu um método para aplicar uma fina camada de prata metálica sobre vidro. Com o passar das décadas, a
técnica foi aperfeiçoada e se espalhou pelo mundo.
Outra versão ainda diz que os primeiros espelhos de vidro surgiram no início do século XIV, criados por artesãos de Veneza, na Itália, que desenvolveram uma mistura de estanho e mercúrio que, aplicada sobre um vidro
plano, formava uma fina camada refletora. Somente no século XIX foram descobertas formas de espelhar o vidro com prata química, sem a necessidade do mercúrio.
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Na hora de instalar
Existem dois tipos de instalação, a mecânica e química. Apesar da variedade de produtos oferecidos no mercado para
uma fixação química, sem furos e com menos sujeira, a fixação mecânica também é uma excelente opção. No caso da
instalação com peças metálicas, é importante verificar a resistência da parede, assim como isolar as partes metálicas das
bordas do espelho, pois o contato pode ocasionar oxidação. Viviane Sequetin orienta evitar aperto excessivo das peças
metálicas para não trincar o espelho.
“Use molduras, botão francês, garras, presilhas ou parafusos para a fixação mecânica. Apoio de borracha ou plástico
para isolar o espelho de parafusos são essenciais. É importante a utilização de materiais de apoio adequados, como de
borracha ou plástico, para isolar o espelho de parafusos, ao contrário, poderá danificar a pintura do espelho e ocasionar
problemas como manchas”, acrescenta Viviane Moscoso.

Crédito: Guardian

Na instalação química, use apenas silicone de cura neutra base alcoxi, adesivo elastomérico base água e fita dupla face
isenta de solventes ou mista. Não use cola de sapateiro. Inclusive a Vivix lançou a Colavix, um adesivo selante, que foi
especialmente desenvolvido para instalação de espelhos e vidros Vivix. “É o único que permite uma fixação, rápida e econômica. Substitui todas as formas de adesivos existentes para fixação de espelhos e evita o problema de manchas escuras
causadas pela umidade. O Colavix é 4X mais forte que o silicone, 2X mais forte que Poliuretano. O produto é sustentável
e adere em áreas úmidas podendo ser utilizado em dias com chuva”, destaca a especialista da empresa.

Na instalação química, use apenas silicone de
cura neutra base alcoxi, adesivo elastomérico
neutros a base água e fita dupla face isenta de
solventes ou mista, que não agridem o espelho.
Não use cola de sapateiro.

É primordial ter como material de trabalho a Norma ABNT NBR
15.198 – Espelhos de prata, beneficiamento e instalação, que é
bem abrangente, de acordo com Viviane Moscoso, que dá algumas dicas adicionais: “Evite ataque químico ‘solventes/ ácidos/ alcalinos’, colas inadequadas e umidade no transporte, que podem
provocar riscos e furos. Limpe e seque a parede antes da instalação e não instale sobre o gesso e alvenarias novas ou recém-pintadas. Permita que o ar circule, deixando 3mm de distância entre
o espelho e a parede. Ao instalar mais de um espelho na mesma
parede, deixar folga de 1mm entre eles. Use espaçadores macios
de borracha, que não absorvam água, para nivelar o espelho”.
Viviane Sequetin lista mais algumas recomendações importantes:
“Espelhos com bordas expostas devem ser lapidados e filetados. A
base onde for instalada o espelho deve estar limpa, seca, completamente livre de umidade, substâncias ácidas ou alcalinas, ou qualquer outro material agressivo. Não utilizar como base materiais
que absorvam umidade, tais como: madeira, cortiça, jornal, flanela
e outros”.
No caso de fixação química, ressalta utilizar adesivos que não agridam o espelho e sempre com filetes verticais para permitir a circulação de ar. Segundo a ABNT NBR 15.198:2005, os adesivos elastoméricos neutros são os mais indicados, tais
como: silicone de cura neutra base alcoxi, adesivo elastomérico base água, fita dupla face isenta de solventes. Também
não é recomendado o uso de iluminação do tipo spot direcionada diretamente para o espelho, pois gera muito calor e
pode deteriorar a camada de prata ou até mesmo trincar o espelho.
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No caso da instalação com
peças metálicas, é importante
verificar a resistência da parede,
assim como isolar as partes
metálicas das bordas do espelho,
pois o contato pode ocasionar
oxidação. Evite aperto excessivo
das peças metálicas para não
trincar o espelho. Use molduras,
botão francês, garras, presilhas
ou parafusos para a fixação
mecânica. Apoio de borracha ou
plástico para isolar o espelho de
parafusos são essenciais.
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Dicas de manutenção
Um espelho de qualidade, que segue as recomendações de processamento, instalação e manutenção da norma deve ter uma vida útil superior a 10 anos. Porém, alguns cuidados básicos podem prolongar sua durabilidade. Entre
eles, é importante nunca usar produtos ácidos ou alcalinos para limpar o espelho como, por exemplo, o amoníaco,
presente em muitos dos produtos de limpeza, assim como não utilizar produtos abrasivos na superfície do espelho
como lixas, esponjas abrasivas, sapólio, palha de aço, etc.
“Antes de começar a limpeza de um espelho o ideal é remover toda a poeira depositada em sua superfície com um
espanador ou um pano limpo e macio. Para limpar recomendamos também um pano limpo e macio, embebido em
água morna ou álcool. Jamais borrifar água no espelho, sempre aplicar no pano macio. Para finalizar a limpeza,
basta utilizar um pano limpo, seco e macio para retirar possíveis manchas de secagem”, aconselha a especialista da
Guardian.

 www.vidroimpresso.com.br
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futuro
VIDRO DO

Tecnologia
torna possível
funcionalidades
impensadas há
pouco tempo
e indústria
avança a passos
largos para
criar vidros
cada vez mais
inteligentes
 www.vidroimpresso.com.br

A

lguns filmes de ficção científica do passado traziam
tecnologias que pareciam na época surreais e que
hoje são realidade, graças ao grande avanço das
pesquisas e desenvolvimentos. Muitas destas tecnologias
estão ligadas à utilização do vidro, agregando valor ao
material, que cada vez mais ganha funcionalidades. Um
exemplo disso é um vídeo, divulgado há cerca de sete
anos pela Corning, que apresentava um dia com muitas
comodidades trazidas através do vidro, as quais muitas
nem existiam quando o comercial foi produzido.
Na parte da manhã, logo que você levanta, as principais
notícias são exibidas nos espelhos do banheiro ou em
vidros da cozinha. As imagens são controladas por touch
ou comandos de voz, e em superfícies como geladeiras,
divisórias e painel do carro, revestidos com vidros, é
possível ler as notícias, navegar pela internet, assistir
à TV, entre muitas outras atividades. Este é um dia de
vidro do futuro descrito pela Corning. Hoje todas aquelas
tecnologias que eram uma suposição são realidade. São
os vidros inteligentes.
Além de navegar pelo vidro como em uma tela
de computador, a tecnologia permite controlar a
transparência e opacidade com apenas um toque,
podendo ser uma alternativa para cortinas e persianas em
hospitais, por exemplo, proporcionando mais assepcia e
praticidade na manutenção, ou ser aplicado para controle
de privacidade em diversos tipos de projetos.

Crédito: Corning
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O vidro hoje também pode ser autolimpante,
proteger o ambiente de bactérias e radiações,
pode controlar a luminosidade, temperatura e
som, enfim, pode ter muitas funções, nunca antes
imaginadas. O vidro do futuro também será cada
vez menos espesso, mais leve e resistente.
“A cada ciclo de cinco anos o salto neste mercado é
muito significativo A aplicação do vidro será ampla,
pois sua planicidade e hidrofobia o torna asséptico e,
cada vez mais, um produto renovável, reciclável e que
não agride o meio ambiente. Os vidros autolimpantes
e os de baixo emissivos seletivos são exemplos atuais
de tecnologia avançada, pois estão nas fachadas,
nas vitrines, nas geladeiras. É um produto só e multi
aplicável”, define Claudio Passi, diretor da Conlumi.
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O futuro chegou?
Assim como há sete anos não existiam tais
tecnologias acessíveis hoje, o que é somente um
desejo atualmente pode se tornar em poucos
anos realidade. As empresas investem milhões
no desenvolvimento de novas funcionalidades
associadas ao vidro e podemos imaginar que
quase tudo, ou tudo, será possível com o tempo.
A Corning, por exemplo, em seu centro de
pesquisa dos Estados Unidos investe 90
milhões de dólares por mês em pesquisas de
novas tecnologias. Uma de suas mais recentes
novidades é o vidro flexível, extremamente fino,
da espessura de uma folha sulfite, que pode ser
enrolado e mais resistente que o vidro float. Para
o diretor da empresa, Anis Fadul, tudo é possível e
a indústria desenvolvedora de tecnologias avança
a passos largos.
“O futuro sempre irá nos estimular a buscar
coisas novas e melhores. Se olharmos para 40
anos atrás podemos dizer que estamos além do
futuro imaginado àquela época”, ressalta Gabriel
Zanatta, coordenador de marketing da Saint
Gobain Glass.

Novas tecnologias
Apesar das inúmeras funcionalidades dos vidros disponibilizados atualmente no mercado, algumas das necessidades
da indústria da construção em relação ao vidro ainda não são possíveis. Um exemplo, de acordo com Rebecca Andrade,
especificadora técnica da PKO do Brasil, seria um vidro que pudesse unir duas tecnologias: o controle solar com painéis
fotovoltaicos. Hoje ainda é difícil ter este produto, que além de proteger o ambiente dos raios solares, transformaria essa
energia, economizando recursos, mas em breve essa alternativa pode ser disponibilizada.
Com o desenvolvimento e disseminação destes vidros de alto valor agregado, a expectativa é que o custo diminua, assim,
quanto mais foram aplicados, mais acessíveis se tornarão estes vidros. “A tendência é baratear. Quanto maior o uso mais
acessível fica. Aqui não temos obrigatoriedade e uso mais disseminado como nos Estados Unidos, onde o governo incentiva
a economia de energia, fazendo com que a busca por soluções que economizem recursos seja maior”, analisa Rebecca.
Para Zanatta, sempre haverão soluções mais sofisticadas e para nichos específicos, e devido ao seu baixo volume terão custos
mais altos. Contudo, podemos afirmar que o vidro hoje é mais acessível do que foi ontem, e, consequentemente, será mais
acessível amanhã do que é hoje.
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Crédito: Vidro de controle solar Habitat

Controle solar

Crédito: PKO

O vidro de controle solar é formado a partir da
deposição de camadas metalizadas em uma
das suas superfícies que reduzem a passagem
dos raios do Sol por meio do vidro, garantindo
maior conforto térmico aos ambientes e melhor
controle da luminosidade. “Os vidros de controle
solar filtram os raios UV e protegem o ambiente
do amarelamento de pisos, móveis de madeira,
tapetes e cortinas de tecidos. Promovem também
a redução do ruído externo”, destaca Claudio
Passi.

Controle acústico
Indicado para isolamento acústico, o vidro
duplo ou combina duas lâminas de vidro,
ligadas por um perfil de alumínio com uma
camada interna de ar desidratado, que pode
ou não conter gás argônio. A câmara de ar é
criada por um espaçador em alumínio. Existem
câmeras de ar de 6, 8, 10, 12, 16 ou 24mm,
dependendo da intensidade sonora do local
onde será instalado.

Low-e
Os vidros low-e trazem conforto e estética, na medida em que
asseguram também importante economia nos dois sistemas
que mais consomem energia elétrica em edificações:
climatização e iluminação. Com uma fina camada de óxido
de prata em uma de suas faces, os vidros low-e, também
conhecidos como vidros de baixa emissividade, têm como
principal característica a baixa transferência de temperatura
de um ambiente para outro, aumentando o isolamento
térmico sem impedir a passagem da luz.
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Revestimentos de controle solar de baixa emissividade
minimizam a quantidade de luz ultravioleta e
infravermelha capaz de passar através do vidro, sem
afetar negativamente a quantidade de luz visível
transmitida. Eles também não influenciam a cor e a
visibilidade do vidro de forma significativa. A explicação
está na sua espessura: eles são microscopicamente
finos - 500 vezes mais que um cabelo humano.

Crédito: Clearvision da AGC

Extra clear

Vidro antibactéria

Crédito: Saint Gobain Glass

O vidro antibactéria é um vidro comum que
recebeu metalização em uma das faces com
íons de prata que interagem com as bactérias
e as destroem em 24 horas, desativando seu
metabolismo e impedindo que se formem
colônia. O efeito bactericida do vidro segue em
curso indefinidamente, mesmo em condições de
calor e umidade. O produto também previne a
proliferação de fungos.

Crédito: Vidro antibactéria da AGC

Os vidros extra clear permitem a passagem de
92% da luz externa com relação ao vidro incolor,
que passa o mínimo de 75% de luminosidade.
A vantagem é que o extra clear é um vidro de
extrema transparência e não altera a tonalidade
das cores, o que o torna ideal para vitrines e
locais com baixa luminosidade.
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Para áreas com radiação, como em salas de raio
X e tomografia, existem os vidros plumbífero,
que têm elevado teor de chumbo, assim como de
bário, que fornecem proteção ideal com excelente
clareza visual. O material possui blindagem contra
raios X emitidos por equipamentos que operam
na faixa de 80 a 300 kV.

Privacidade controlada
É feito em um processo de laminação de dois vidros
com um filme de cristal líquido com polímeros
dispersos. Dessa forma, quando ligado as moléculas
se organizam em uma direção específica, tornando-o
incolor. Quando o dispositivo é desligado, volta a
sua condição original, de branco translúcido. Pela
camada condutora de cristal líquido a corrente
elétrica é aplicada ao vidro, que, além de mudar de
opaco para transparente pode reproduzir outras
imagens e telas de computador.
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Autolimpante
Possuem uma camada autolimpante integrada
ao próprio vidro e, por isso, têm alto nível de
durabilidade, não se desgastando ao longo do
tempo. Dispensa a limpeza constante e o uso de
detergentes e garante uma visão nítida mesmo
em dias de chuva, porque sua superfície não
acumula sujeiras.
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Vidro plumbífero
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Vidro eletrocrômico
Muda de cor conforme a luminosidade através
de materiais eletrocrômicos, podendo ser
possível controlar o grau de transparência e,
consequentemente, o grau de transmissão
que determinadas radiações do espectro
eletromagnético terão através desses materiais.
Outra vantagem é a economia de energia, visto
que no verão a passagem elevada de ondas
de infravermelho através dos vidros de janela
causa um aumento da temperatura do ambiente
interno. Ainda é uma tecnologia cara e pouco
aplicada no Brasil.

Ultrafino decorativo

Uma das aplicações mais comuns é a do Dirtt
Wall, que são vidros impressos imitando outras
texturas como madeira e mármore, e que pode
ser chapas finas são bem mais leves, podendo
ser utilizados para revestir paredes onde há
uma necessidade maior de menor peso possível,
como em elevadores. As chapas são bem finas e
têm intuito decorativo apenas. A empresa está
desenvolvendo uma nova técnica para fazer um
vidro flexível, da espessura de uma folha sulfite
e que pode ser enrolado. É uma alternativa
para revestir superfícies redondas, como um
coluna, por exemplo. “A Corning está sempre
desenvolvendo novos tipos de vidro, já são 9
mil variedades”, conta Fadul.

Crédito: Dirtt Wall da Corning

A Corning é reconhecida por desenvolver vidros
extremamente finos, utilizados em telas de
celular e tablets. Para o mercado da construção
criou também soluções que tornam o vidro mais
leve. Anis Fadul explica que os vidros são bem
mais finos que o vidro float, consequentemente
mais leves, e sua transparência também é maior.
“O vidro float é esverdeado, este é 100% incolor
e oferece maior nitidez. O vidro, apesar de fino,
podendo chegar a 0,1 mm de espessura, é mais
resistente que o float, devido ao seu processo
de fabricação que traz uma ‘perfeição’ no
vidro”.

www.vidroimpresso.com.br 

Crédito: Habitat

feiras e eventos

EXPO

REVESTIR
Feira realizada de 13 a
16 de março destacou
novidades do mercado
de revestimento na
arquitetura, entre eles
os vidros e espelhos
decorativos e os
vidros refletivos de
controle solar
 www.vidroimpresso.com.br

A

16° edição da Expo Revestir, realizada de 13
a 16 de março, foi encerrada com visitação
de mais de 62 mil profissionais. Para Antonio
Carlos Kieling, presidente da feira e superintendente da Anfacer, o evento superou todas as expectativas em número de visitantes, qualidade dos estandes e exposição de produtos, além dos conteúdos
que foram desenvolvidos ao longo dos quatro dias
de evento. “Destacaria o conjunto das ações tomadas para a gestão de público, com a segmentação
dos dias de feira em dois momentos: Business Days
e Creative Days, os quais responderam plenamente
às expectativas do plano estratégico estabelecido”.

Paralelamente à feira, o Fórum Internacional de Arquitetura recebeu mais de 3,5 mil profissionais altamente qualificados que assistiram às palestras de
grandes nomes nacionais e internacionais. No último dia de evento, dois respeitados arquitetos vencedores do Pritzker palestraram com exclusividade.
“Ao longo dos 16 anos, fomos brindados com a presença e os pensamentos de arquitetos renomados.
Nos honra muito a presença entre nós de dois personagens da dimensão de Paulo Mendes da Rocha
e Toyo Ito, um dos nomes mais importantes da arquitetura contemporânea”, afirmou Carlos Kieling,
Publisher da revista Projeto.
Um dos destaques das tendências técnicas deste ano
gira em torno dos lançamentos que revelam placas de revestimento com espessuras milimétricas,
mas que permanecem resistentes. A sustentabilidade também foi um tema de grande importância. O
uso de refugos da fábrica e materiais recicláveis figuram como soluções para evitar o desperdício, trazem personalidade para a casa e, de quebra, impactam menos no ambiente. E mais uma vez, o Prêmio
Saint-Gobain de Arquitetura – Habitat Sustentável
apresentou os vencedores da edição nas categorias
Profissional Institucional, Residencial, Comercial, Estudante e o projeto Casa da Sustentabilidade.
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Estande da Rede Habitat

Estande da marca Vivance
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No segmento do vidro, destacaram-se os estandes
das marcas Habitat e Vivance, ambas da Cebrace,
que este ano tiveram, pela primeira vez, seus produtos apresentados em estandes separados. A Habitat lançou seu vidro refletivo nas cores verde e
azul, além de destacar seu tradicional produto com
proteção solar. Já o estande da Vivance apresentou
seus vidros e espelhos decorativos, com uma linha
completa em opções de cores, transparência e reflexos, fabricados para dar asas à imaginação de arquitetos e designers de interiores.
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Vidros refletivos e de controle solar
A rede Habitat apresentou toda sua linha na Expo Revestir, e exibiu dois lançamentos: um vidro Habitat Refletivo Azul
e outro Habitat Refletivo Esmeralda. O vidro refletivo possui um aspecto espelhado e oferece privacidade, pois inibe a
visão de fora para dentro do ambiente durante o dia. Agora, está disponível nas cores champanhe, cinza, verde e azul.
Além da novidade, o estande destacou os vidros de controle solar.
Com a proposta de mostrar ao visitante da feira a diferença de temperatura no interior de uma casa com vidros comuns e vidros Habitat, o estande inovou com propostas interativas, visuais e sensoriais: uma cabine em 4D transportava o visitante para um ambiente envidraçado, no qual ele visualiza e percebe a temperatura do local. Além disso,
displays térmicos permitiram que os visitantes sintam com as mãos como um vidro comum deixa passar muito calor, o
que não ocorre com o vidro Habitat.

Chamados também de vidros “inteligentes”, os produtos
Habitat são capazes de reduzir até 70% do calor, chegando a diminuir a temperatura interna dos ambientes em
até 10°C em relação à externa. Se forem aplicados na versão laminada*, os vidros Habitat barram quase 100% dos
raios UV, que são prejudiciais à pele e responsáveis pelo
desbotamento dos materiais. Outro benefício dos produtos da linha é a economia de até 30% no consumo de
ar-condicionado e luz artificial, uma vez que permitem a
entrada de luminosidade na quantidade ideal, sem o desconforto do calor ou do ofuscamento.
Para quem procura uma solução pronta e de alto padrão,
a janela Habitat tem uma estética diferenciada em rela-
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ção às janelas comuns. Com maior área envidraçada, o
produto tem 25% a mais de área visível, partindo do mínimo de uso de materiais. Fabricada com esquadrias de
alumínio de alta qualidade e vidros de proteção solar, ela
atende ao nível A de conforto acústico determinado pela
Norma de Desempenho.
Está disponível em esquadrias nas cores preto, branco,
bronze e prata, e seis opções de vidros de proteção solar (Refletivo Champanhe, Refletivo Esmeralda, Refletivo
Azul, Refletivo Cinza, Neutro Incolor, Neutro Cinza e Neutro Verde). Os produtos estão disponíveis nas espessuras
de 4 mm a 10 mm e podem ser instalados como vidro comum, temperado, laminado ou duplo.

Vidros decorativos
Em uma sala de estar ou em um home office é possível
esconder o monitor de TV ao optar pelo revestimento de
vidros refletivos. Quando está desligado, o aparelho fica
imperceptível, deixando o espaço mais clean e moderno.
Essa é uma das tendências de aplicação dos vidros e espelhos para decoração apresentadas pela marca Vivânce
durante a Expo Revestir 2018. Para inspirar os arquitetos
mais antenados, além de exibir os produtos que fazem
parte da linha, no dia 15 de março a marca recebeu em
seu estande Guto Requena, diretor criativo do estúdio homônimo, para um Giro de Ideias com a mediação de Lucila Zahran Turqueto, criadora do blog Casa de Valentina.

Com uma variedade de cores, aplicações e funcionalidades, a marca exclusiva para interiores apresentou produtos atemporais que repaginam o conceito de vidros e
espelhos como divisórias, revestimentos de móveis e de
paredes. O carro-chefe da marca são os espelhos Vivânce. Resistentes e versáteis, estão disponíveis em grandes
dimensões e nas versões: extra clear, fabricado à base de
um vidro menos esverdeado, sendo o preferido dos arquitetos para obter um reflexo mais nítido e mais brilhante;
nas cores cinza e bronze, que exibem um reflexo mais discreto, e na tradicional versão prata.

Já o vidro extra clear é um produto feito para projetos que exigem o máximo de transparência ou criação de peças personalizadas. Mais transparente que os vidros comuns – já que tem a borda menos esverdeada - é perfeito para realçar estampas exclusivas feitas com impressão digital ou serigrafia, por exemplo, sem alterar as tonalidades. Cada vez mais usado em escadas e guarda-corpos, o extra clear é o vidro ideal para quem procura destacar a decoração sem roubar a cena.
O vidro pintado Vivânce, por sua vez, disponível nas cores vermelho, preto, branco e extrabranco, é indicado para revestimento de paredes e móveis. O diferencial desse produto é o brilho intenso, diferente de pinturas ou papéis de parede,
por exemplo. De fácil e rápida aplicação, é um produto prático para transformar espaços com agilidade. Além disso, oferece praticidade para manutenção diária: basta usar água e sabão neutro.
Em interiores, móveis de vidro nunca saem de moda. Para combinar com outros materiais, o vidro faz o contraponto, oferecendo
leveza e transparência. O extragrosso da linha Vivânce é indicado para mesas, nichos ou cubas, já que é um vidro resistente e disponível em espessuras maiores. Aquele reflexo que atrapalha a visão do interior de uma loja, de uma caixa ou de uma vitrine pode ser
resolvido com o vidro antirreflexo da linha Vivânce, que reduz em até 5 vezes a reflexão se for comparado a um vidro comum.
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GLASSTEC

2018

Vidro inteligente é
um dos principais
temas abordados
na feira que
acontece de 23
a 26 de outubro,
em Düsseldorf, na
Alemanha
 www.vidroimpresso.com.br

D

e 23 a 26 de outubro, a maior feira mundial de vidro,
Glasstec 2018, será realizada na Messe Düsseldorfm,
na Alemanha. A última edição do evento bianual,
realizado em 2016, registrou 40.105 visitantes de 121
países que foram conhecer os mais recentes produtos,
maquinários, desenvolvimentos e soluções dos 1.237
expositores de 52 países. Entre os participantes da feira está
uma alta porcentagem de tomadores de decisão. De acordo
com levantamento, três quartos são alto executivos com
intenções concretas de investimento e que estão buscando
novos fornecedores.
Um show especial ao vivo para mostrar a tecnologia do vidro
está sendo organizado por um grupo de universidades,
pela primeira vez. Estas incluem as Universidades Técnicas
de Darmstadt, Delft, Dresden e Dortmund. Serão ainda
apresentadas soluções inovadoras, com tecnologias
avançadas, para fachadas interativas, vidro estrutural e
vidros de alto desempenho.

Vidro inteligente em edifícios
Um dos destaques da Glasstec 2018 são os vidros
inteligentes como tecnologias agregadas que
trazem eficiência e desempenho aos edifícios,
mas muitas que não foram exploradas em sua
totalidade pelos mercados da arquitetura e
construção, ainda que sua aplicação seja viável.
Hoje a tecnologia associada ao vidro permite
inovações muito além das simples divisórias de
vidro, como é o caso dos vidros com controle
de privacidade, que se tornam opaco ou
transparência, através da utilização da técnica
de cristal líquido.
Quando incorporado em fachadas, os vidro
inteligentes são capazes de reduzir os custos de
energia porque a luz solar pode ser bloqueada
ou transmitida sob demanda. Este tipo de vidro
também pode ser uma alternativa para persianas
mecânicas, especialmente em edifícios com
fachadas de vidro estendidas ou arranha-céus.
Os engenheiros também estão trabalhando em
revestimentos especiais que tornam o vidro livre
de brilho e auto-limpante. Outros revestimentos
podem aumentar o desempenho das células
solares e assim aumentar substancialmente a
geração de energia solar, porém, essa tecnologia
ainda está em estágio de protótipo e não está
pronta para o mercado. Há ainda alguns desafios
a serem vencidos, mas possibilidades imensas ao
nosso alcance em um futuro próximo.
Para o professor Dr. Ulrich Knaack da TU
Darmstadt, as fachadas de vidro inteligente
terão um grande desenvolvimento nos próximos
dez anos, quando as fachadas se tornarão mais
ativas e poderão contribuir mais para a função do
edifício. “Você poderia imaginar que não apenas
as paredes, mas a própria fachada, irá se tornar
uma tela e, portanto, parte de um escritório?
Sim, seriam estações de trabalho utilizadas como
telas de um computador”, diz.
Olhando para o vidro isoladamente, atingimos
grandes avanços em termos de desenvolvimento
do material, integração na geração e controle de
energia, bem como em termos de design. A casa
transparente é possível hoje. Mas este é apenas
o começo e novos temas já estão no horizonte
com um impacto que podemos imaginar.
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Superfícies de vidro como
fontes de luz
Outro tema também relacionado a esta área é a iluminação. O OLED (Organic Light Emitting Diodes), a
nova tecnologia de iluminação está aumentando as
incursões nos edifícios. Ao contrário dos LEDs convencionais e de todas as outras fontes de luz, os OLEDs
emitem sua luz em toda a superfície. Este recurso os
torna as primeiras fontes de luz de área plana real que
possibilitam opções de design completamente novas.
Sua luz é aproximadamente comparável à luz do céu
natural, enquanto a luz emitida por fontes de luz convencionais se assemelha à luz solar. E o principal, a luz
deles é livre de brilho.
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OLEDs são muito finos, medindo apenas 0,7 a 1,8 milímetros. Uma vez que atingem temperaturas tão baixas quanto
30 ° C, não requerem nenhum resfriamento - o que os torna
adequados para materiais até agora não apropriados para
aplicações de iluminação. E eles fazem luz em lugares até
agora não necessariamente associados à iluminação. No
futuro, as janelas dos prédios de escritórios podem ser ligadas, por exemplo, quando se desejar iluminação ambiente
agradável. Mesmo a iluminação total em seu chuveiro de
vidro em casa é concebível uma vez que as OLEDs estão
integradas lá. OLEDs também podem ser fabricados em 3D
- na forma de copos, por exemplo. Assim que o usuário os
coloca no contador, eles começam a acender, graças a sua
superfície de indução.
Os OLEDs consistem em duas folhas de vidro. Durante a
produção, camadas muito finas de produtos químicos à
base de hidrocarbonetos são depositadas em vapor nestas folhas. Uma vez que o hidrocarboneto é considerado
um produto químico orgânico - esses LEDs são referidos
como orgânicos. A fabricação OLED é um processo de alta
tecnologia. As numerosas camadas que emitem a luz são
mais finas do que um cabelo humano dividido 1.000 vezes
longitudinalmente. Durante a produção, os átomos individuais são realmente empilhados para emitir luz natural
mais tarde.

Geralmente, uma camada de alumínio é usada como um cátodo, e é por isso que os OLEDs se assemelham a espelhos de
maquiagem quando desligados. Se este alumínio for substituído por prata, que não reflete tão fortemente após a deposição de vapor, o OLED aparece transparente. A possibilidade de emitir luz de vidro aparentemente transparente sem uma
fonte de luz visível quando desligada é exclusiva dessa tecnologia.
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ATENÇÃO VIDRACEIRO E
SERRALHEIRO! TUDO QUE
VOCÊ PRECISA EM UM SÓ LUGAR!

Componentes em Geral para
Vidraçaria e Serralheria
Kits Box e Engenharia
Ferragens para
Vidro Temperado
Vidros Padrão a
Pronta Entrega
Perﬁl de
Alumínio
6 metros

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA DE PRODUTOS!
Cabo Frio: (22) 2646 7954
Cachoeiro: (28) 3517 9465
Campos: (22) 2735 6754
Macaé: (22) 2773 6359

contato@sandroacessorios.com.br

www.sandroacessorios.com.br
www.vidroimpresso.com.br
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Resistência dos perfis
Custo benefício

Carrinho com duplo rolamento
para dar maior estabilidade

Exclusivo sistema de regulagem

Rápida instalação com
vidro padrão

Eixo Aço Inoxidável

Dupla trava de segurança
da porta

Acessórios 100% latão cromado
Novo sistema de fixação para vidro

ROAPLAS
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Dispositivo de segurança
de eixo

Rua Conde Prates, 541 | Mooca - SP - Brasil
(11) 2076-9977 | roaplas.com.br

Fotos: Indrikis Sturmanis

vidro e design

Grande Âmbar
Projetada pelo arquiteto Volker Giencke, a Sala de
Concertos Grande Âmbar possui uma estrutura
monolítica, cônica e levemente retorcida com uma
fachada de vidro transparente de cor âmbar. Durante
o dia, a fachada externa se ilumina com diferentes
cores e matrizes, criando efeitos impressionantes
e refletindo a luz nos interiores. A noite esta
luminosidade se torna transparente. O arquiteto
também instalou no teto 14 tubos refletores com
acabamento espelhado que ajudam a inundar a
sala de concertos com a luz do dia, trazendo um
ambiente único em seu interior. Inaugurada em 2015,
em Liepãja, Letônia, o “Grande Âmbar” tem uma
capacidade para mais de 1000 espectadores.
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