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SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PORTAS E JANELAS DE PVC



1- Esquadrias de PVC Brimak não sofrem ações de cupins, 
não empenam nem incham com umidade, não necessitam 
de selantes, vernizes, pinturas ou manutenções.

2- Esquadrias de PVC Brimak não enferrujam, nem tão 
pouco necessitam de repintura ou manutenções 
decorrentes de oxidação. A limpeza pode ser efetuada por 
praticamente qualquer produto de limpeza doméstica.

3- Esquadrias de PVC Brimak possuem propriedades de 
isolamento térmico superior a de outros materiais, 
proporcionando maior conforto aos usuários e maior 
economia de energia elétrica em ambientes climatizados

4- Esquadrias de PVC Brimak proporcionam melhor 
desempenho acústico que qualquer outro material utilizado 
na fabricação de esquadrias, mesmo que estes utilizem 
elementos de preenchimento de perfis, como lã mineral ou 
outros materiais.

5- O emprego do PVC na fabricação de portas e janelas representa o 
que existe de mais moderno no setor, e a evolução das 
esquadrias para a atual 4ªgeração, (1ªMadeira, 2ªaço,  
3ªalumínio). Possuem cantos soldados, que impedem 
vazamentos ou infiltrações, reforços internos em aço 
zincado, que conferem resistência, e propriedades termo 

acústicas insuperáveis.

6- Instalação extremamente simples e prática, sem sujeira 
ou entulhos, realizada através do uso de parafusos c/bucha 
e espuma expansível proporciona rapidez e economia.

OXIDANTE

6 Motivos para você comprar esquadrias de PVC Brimak





– Possibilidade de comprar esquadrias de 
PVC Brimak Padronizadas, customizadas, 
sob medida, ou especial/composta

Você pode adquirir nossas esquadrias de PVC 
conforme catálogo (padronizadas), ou com 
customizações de acessórios e motorização. 
Seu projeto pode ainda requerer produtos 
totalmente especiais ou sob medida.

– Customizações

As Esquadrias Smart Solutions PVC podem ter 
customizações de vidros, conforme 
necessidades térmicas, acústicas ou estéticas, 
acessórios, motorização, controle remoto e 
acabamento em diversas cores.



F

– Tipologias

A Escolha da tipologia adequada começa no projeto, e deve levar em consideração 
diversos fatores em sua escolha, tais como:

1 – Necessidade de iluminação do ambiente.
2 – Necessidade ou não do controle de iluminação.
3 – Necessidade de ventilação no ambiente.
4 – Necessidade ou não do controle da ventilação.
5 – Necessidade ou não de passagem de pessoas pelo vão.

Para cada necessidade existirá uma tipologia, ou uma composição de produtos que 
mais se adaptará ao seu projeto, e neste ponto as esquadrias fabricadas em PVC 
proporcionam soluções criativas, versáteis e ousadas.



– Padronizadas ou especiais, a BRIMAK tem 
a solução para suas portas e janelas de PVC



Automação da persiana com
Controle Remoto Touch Screen
ou Botoeira 

Guarnições dos vidros em Eco-EPDM

Vidros instalados através de Baguetes

Reforços internos em aço zincado

Perfis Multi-câmaras termoacústicos
Escovas vedadoras hidrorrepelentes
Câmara de descompressão e drenagem

Arremates acompanham os produtos

Perfis de PVC soldados a 45°

Quer mais motivos para comprar
Portas e Janelas de PVC BRIMAK
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