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Esquadrias
A Esquadrimed possui cinco linhas de esquadrias que atendem 

aos altos padrões de qualidade exigidos pelo mercado. O 

objetivo é proporcionar um ambiente com segurança, conforto, 

praticidade e beleza. As linhas Master, Inova, Extrema, Gold 

IV e Única têm como principais características a facilidade na 

montagem, vedação completa de ar e água, bom desempenho 

termo-acústico e a adaptação aos diferentes tipos de estruturas.

As esquadrias de alumínio são elementos 
essenciais na composição de espaços 
modernos, intuitivos e bem estruturados. 

Master
Possui um completo sistema de vedação 

com uma eficiente caixa de dreno  para 

maior vazão de água. Outra característica 

é o fácil manuseio das janelas e portas de 

correr, devido às roldanas que sustentam 

o peso das folhas de vidro.   

A Linha Inova tem uma forte estrutura, 

preparada para suportar rajadas de 

vento e outros impactos. O design com 

perfis arredondados foi elaborado para 

dar leveza aos movimentos.

  

A melhor alternativa para projetos de 

envidraçamento de portas e janelas 

residenciais. Fácil montagem, design 

arrojado e praticidade no manuseio. 

Inova

Extrema

ESPESSURA: 20 mm

ESPESSURA: 25 mm

ESPESSURA: 25 mm

CLASSE:  PADRÃO ECONÔMICA

CLASSE:  MÉDIO PADRÃO

CLASSE:  MÉDIO/ALTO PADRÃO

TIPOLOGIAS: CORRER, MAXIM-AR, PORTINHOLAS

TIPOLOGIAS: ABRIR, CORRER, PERSIANA INTEGRADA, MAXIM-AR, VENEZIANA

TIPOLOGIAS: CORRER, MAXIM-AR

VÃOS PEQUENOS

VÃOS COM TAMANHOS MÉDIOS

VÃOS COM TAMANHOS MÉDIOS

VIDROS ATÉ 4 mm

VIDROS ATÉ 6 mm

VIDROS REFLETIVOS 
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Gold IV

Única

Perfeita para grandes vãos, a linha 

Gold IV é capaz de proporcionar um 

ótimo desempenho termo-acústico. 

Especialmente desenvolvida para quem 

quer uma esquadria diferenciada em seu 

projeto. Harmoniza estilo e conforto no 

seu ambiente.

Uma parceria entre a Alcoa e o 

renomado arquiteto Ruy Ohtake,  

a proposta da Linha Única é adaptar 

as esquadrias de forma personalizada 

aos diferentes tipos de projeto, 

agregando valores estéticos e 

conceituais. Seu desempenho termo-

acústico também é um diferencial.

 

ESPESSURA: 32 mm

ESPESSURA: 42 mm

CLASSE:  MÉDIO/ALTO PADRÃO

CLASSE:  ALTO PADRÃO

TIPOLOGIAS: MAXIM-AR, CORRER, ABRIR, PERSIANA INTEGRADA

TIPOLOGIAS: CORRER, ABRIR, OSCILOBATENTE (ABRE E TOMBA), PERSIANA INTEGRADA

POSSIBILITA GRANDES VÃOS

PARA GRANDES VÃOS

VIDROS ATÉ 19 mm

VIDROS ATÉ 29 mm

POSSIBILIDADE DE VIDRO TERMO-SOM

POSSIBILIDADE DE VIDRO TERMO-SOM
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Fachadas
São duas linhas de produção de fachadas, explorando as 

tendências da arquitetura e engenharia contemporâneas:  

Soluta e Citta Due, desenvolvidas dentro do sistema estrutural 

Glasing.  Neste sistema, o vidro é colocado sobre os perfis 

dos quadros de alumínio de forma a ocultar a base metálica, 

valorizando o aspecto artístico do empreendimento.

Componente fundamental para definir 
o estilo do empreendimento, a fachada 
revela o conceito da obra.

Soluta
Design arredondado, total mobilidade e 

agilidade na instalação, que pode ser feita 

pelo lado interno da obra. Vista pelo lado 

externo, a Linha Soluta cria uma unidade 

para a fachada, pois o vão entre os vidros é 

de apenas 10 milímetros.

É uma linha leve e dinâmica que permite 

aplicações de folhas móveis sem alteração do 

projeto original. Recomendada para térreos, 

estruturas com pé direito alto e fachadas entre 

vãos, que conectam pavimentos. Inspirada 

no conceito europeu de construção de 

empreendimentos comerciais. Possui design 

com linhas retas e vãos, entre vidros, de 30mm.

  

Os revestimentos externos de alumínio 

composto (ACM), têm alta resistência 

aos efeitos da poluição. São práticos, 

robustos e se adaptam a diferentes 

tipos de estruturas. O ACM é uma boa 

plataforma para se trabalhar elementos 

do design, como as formas e as cores.

Citta Due

ACM
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Proteção
    & Estilo

Propostas originais para compor seu ambiente residencial ou 

empresarial com uma concepção moderna e criativa, impondo 

novos olhares sobre a proteção e o estilo de cada projeto.

Uma série especial de produtos e linhas que 
buscam a sintonia entre segurança e beleza. 

Brises
Um dos principais elementos da 

arquitetura moderna, o brise é um painel 

de alumínio que impede a incidência 

de radiação solar e ao mesmo tempo 

ameniza o clima dos ambientes internos. 

Suas lâminas podem ser instaladas na 

vertical ou horizontal, compondo a 

estética no acabamento das obras. 

São quatro linhas especiais para ampliar 

as possibilidades de aplicação do brise: 

Celoscreen, Tubos, Vert e 84R.

Celoscreen

Tubos

Vert84R



14 15Esquadrimed · Linhas Especiais · Construção Civil

Guarda corpo 

Grades 
e Gradis

Portão

Em questão de segurança, o guarda-

corpo é um dos itens mais importantes 

do projeto arquitetônico. Os modelos 

produzidos na Esquadrimed, integram 

o ambiente com intuito de proteger 

as áreas de risco, sem perder a sintonia 

com a proposta conceitual da obra. 

Somando beleza e segurança, as linhas 

Grades e Gradis oferecem as melhores 

opções de aplicação em imóveis 

residenciais e empresariais.

A versatilidade do alumínio na 

fabricação do portão proporciona 

facilidade de automação, deslizamento 

suave e o fechamento seguro. 

 

Vidro Temperado
O vidro temperado é o vidro comum 

submetido a um choque térmico que 

resulta numa alta resistência do produto. 

Suporta fortes impactos e variações de 

temperaturas. Indicado para ambientes 

que exigem segurança. 

Para atender ao estilo do seu projeto a 

Esquadrimed trabalha com diferentes 

modalidades de vidros temperados:  

Muro de vidro, portas e janelas, cobertura 

de vidro e fixadores de fachadas (Spider).

Portas e janelas

Muro

Fixadores

Cobertura
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Box
O box é um espaço exclusivo que 

mantém sua área de uso protegida e 

limpa. Impede o escoamento de água 

e concentra o vapor, gerando mais 

conforto para o seu banho. Os modelos 

produzidos pela Esquadrimed podem 

ser confeccionados desde o incolor até 

diferentes tons de cores, para se adaptar 

da melhor forma ao seu banheiro.

Elegance

Abrir

Neda

Novellini

Sistema
Confort
Específico para envidraçamento de 

sacadas e similares, o Sistema Confort 

tem como diferencial a mobilidade. 

Possui um conjunto de folhas de  

vidro que isola totalmente a área  

e ao mesmo tempo, permite agrupar  

as folhas de vidro em qualquer uma 

das extremidades para a abertura 

total do ambiente .
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Rodovia SC 370, 5480, KM 173 · São Martinho

CEP 88708-800 · Tubarão · Santa Catarina

esquadrimed@esquadrimed.com.br · 48 3631-1200

www.esquadrimed.com.br


