Luz natural
e privacidade na
medida certa.

Descubra o que a luz natural
pode fazer pelos seus ambientes
Agora, você conta com um produto inovador, que une
a beleza e a soﬁsticação do vidro a benefícios que
só a alta tecnologia do Pilkington Proﬁlit® oferece.
Uma escolha inteligente para fachadas ou divisórias,
que valoriza a luminosidade, o conforto e o estilo
dos seus ambientes.

Pilkington Brasil Ltda.
Rod. Pres. Dutra, km 131/133 — Santa Luzia
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Tel: 11 2413-3874
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Conheça o sistema de
envidraçamento Pilkington Proﬁlit®.
Painéis de vidro autoportante
para fechamento ou divisórias
de ambientes.

Conheça os benefícios do sistema
de envidraçamento Pilkington Profilit

• Economia em dose dupla
®

Formas de instalação

Menor custo de projeto

Simples, duplo, reto ou curvo.

Não utiliza caixilhos intermediários, o que diminui
o custo total do projeto.

Menos energia elétrica

Pele simples

Valoriza a luz natural, reduzindo o consumo
de energia elétrica.

Componentes do sistema
• Perﬁs U Proﬁlit®

• Perﬁl de alumínio

• Perﬁl PVC

• Acessórios

silicone
neutro

Perﬁl superior nº 950N

Ângulo de conexão
nº 976

PVC superior e lateral - modelo nº
962/2 para vidro duplo tipo K.../41/6

Moldura lateral nº 950N
PVC inferior - modelo nº 961/2
para vidro duplo tipo K.../41/6

• Mais luz, mais design, mais beleza
Transmissão luminosa de 83% em sistema simples e
69% em sistema duplo, com linhas limpas e ininterruptas.

• Menos ruídos e temperatura agradável

Pele dupla

Perﬁl inferior nº 961
Perﬁl superior nº 961/50,
961/100 ou 961/80
com soleira

Características do produto

Isolamento acústico (31 dB no sistema simples
e 38 dB no sistema duplo), isolamento térmico
(5,6W/m3K no sistema simples e 2,8W/m3K no duplo).

Profilit® K25
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• Durabilidade e sustentabilidade

ESPESSURA
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6 mm

ALTURA DO PERFIL

3me5m

Além de reciclável e sustentável, o sistema Pilkington
Proﬁlit® também é altamente resistente a intempéries
e poluição. É uma escolha de vida longa.

CORES

incolor e azul

PESO POR METRO

5,6 kg/ml
W
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• Instalação rápida
Reduz o tempo gasto em obras de construção ou reforma.

silicone
neutro

Translúcido não transparente
Tolerância de corte +/- 5 mm

h

