
Dê luminosidade ao ambiente, use vidro
Portas e divisórias deste material proporcionam leveza e modernidade aos espaços, além do efeito de amplitude
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Vidro garante aproveitamento da luz natural e promove integração dos ambientes

CONTRA O FRIO, VIDROS DUPLOS

CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA
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No momento de efetuar a deco-
ração e a organização de um am-
biente interno, seja em uma casa, no 
apartamento ou até no ambiente de 
trabalho, como um escritório, por 
exemplo, uma das alternativas é fa-
zer o uso das divisórias de vidro. As 
divisórias de vidro são ideais para 
dar leveza, modernidade e oferecer 
toda a luminosidade que seu am-
biente precisa. Além disso, elas são 
superversáteis e fáceis de limpar, 
podendo ser utilizadas para integrar 
diversos cômodos do seu imóvel. Sai-
ba como aproveitar este recurso para 
deixar seus espaços mais iluminados, 
aproveitando a luz natural.

O vidro é capaz de dar um ar bem 
clean ao cômodo de sua casa ou a seu 
escritório. Com as divisórias feitas 
com este material, você consegue 
aproveitar a luz vinda das janelas e 
portas em outros ambientes, o que te 
proporciona uma economia na conta 
de energia.

AmPLIe SeUS eSPAçOS
As divisórias de vidro são capazes 

de ampliar seu ambiente, principal-
mente se você mora em um espaço 
pequeno. Como ela permite a visão 

dos outros cômodos, você consegue 
obter o efeito de amplitude, que faz 
com que eles pareçam maiores do 
que realmente são.

INTegRe CômODOS
Este modelo de divisória de vidro, 

com as esquadrias pretas, combi-
nando com móveis e a decoração, é 
perfeito para um cômodo moderno. 
Utilize-o para integrar o quarto e o 
closet ou um espaço para você rela-
xar e assistir televisão.

mODeRNIDADe e 
PRIVACIDADe ALIADAS
Não precisa se preocupar em 

perder a privacidade com as divisó-
rias de vidro! Você pode optar por 
materiais mais escuros, esmaltados, 
impressos ou fantasia. São várias 
opções para deixar você tranquilo e 
aproveitar toda beleza e praticidade 
das divisórias em seus ambientes.

NO TRABALHO
Especialmente em cenários cor-

porativos de trabalho, a utilização 
das divisórias de vidro denota uma 
série de vantagens que devem ser 
levadas em consideração por quem 
almeja ter um local de trabalho com 
mais espaço, comodidade e mais 

luminosidade.
Para que um ambiente de traba-

lho obtenha uma característica mais 
profissional e moderna, é de funda-
mental importância que ele apresente 
também um espaço mais amplo, com 
melhor organização e uma maior 
visibilidade entre os setores. Neste 
aspecto é que as divisórias de vidro 
apresentam uma grande vantagem.

Por meio das divisórias de vidro, 
é possível ter uma melhor conectivi-
dade e também visão de escritórios, 
salas de reunião, deixando-os com 

mais espaço e, consequentemente, 
com bem mais conforto. Até porque 
com este tipo de divisória o local de 
trabalho perde aquela postura fecha-
da e, em alguns casos, claustrofóbica, 
que era muito comum em repartições 
durante décadas passadas.

Graças a este tipo de organização 
com divisórias de vidro, chamada 
também de “aquário”, o escritório e 
as salas de reunião se tornam mais 
confortáveis, bem como passam a 
contar com outras vantagens e bene-
fícios, tanto estéticos quanto práticos.

Além de isolante térmico, os vidros duplos deixam o ambiente mais bonito e 
aconchegante e podem surpreender quem opta pelo seu uso. O sistema de 
envidraçamento duplo consiste, basicamente, em um produto composto por 
dois ou mais vidros separados entre si por um perfil de alumínio em todo seu 
perímetro. No interior deste perfil, há um dessecante (sílica gel), poderoso 
desumidificante e desidratante capaz de absorver a umidade, mantendo os 
vidros desembaçados.


