
SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO
EM VIDRO  

Elevada 
resistência

Montagem
simples e rápida

Fácil
manutenção



Perfil cromado Perfil cromado e
pés lacados a preto

Perfil lacado a preto Perfil lacado a preto

ACABAMENTO PERFIL ACABAMENTO PERFIL

PERSONALIZAÇÃO VIDRO
(possibilidade de realizar gravação personalizada com 
pedido antecipado)

DIMENSÕES DIMENSÕES

Dimensões L x A x P (mm)

800 x 1000 x 300

1000 x 1000 x 300

1200 x 1000 x 300

Dimensões L x A x P (mm)

1800 x 900 x 480

L

L

A

A

P

SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO EM VIDRO

RENDER
P

SOLUÇÃO BALCÃO

SOLUÇÃO BIOMBO



SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO EM VIDRO 

As cabines de proteção em vidro Italbox + Glassolutions Saint-Gobain são produzidas com vidro 
temperado de acordo com a norma EN12150 para garantir a segurança dos seus utilizadores.

VANTAGENS:

1. Resistência
O vidro SGG SECURIT® é temperado termicamente e assegura uma maior resistência ao choque 
físico e aos choques térmicos do que qualquer outro tipo de vidro .
2.Fácil manutenção
De manutenção simples, lavável com água e sabão neutro.
3. Transparência duradoura
Diferente de outros materiais, o vidro suporta uma perfeita visibilidade com o passar do tempo, não 
encrusta facilmente as sujidades.

4. Instalação simples
De fácil aplicação, sem necessidade de mão de obra técnica...“faça você mesmo”. 
( Tempo médio de montagem, aproximadamente 10 minutos). 
6. Produto sustentável
No fabrico do vidro e do alumínio é envolvida uma percentagem de materiais reciclados o que faz com 
que o produto respeite mais o meio ambiente.

USO E APLICAÇÃO
De fácil colocação e mobilidade, com diferentes possibilidades de utilização em diversos espaços 
públicos, tais como:
- Espaços de comércio geral;
- Escritórios e recepções;
- Restaurantes/ Hóteis / Aeroportos / Call Centers;
- Todo o tipo de repartições públicas em que seja necessário compartimentação de espaços.
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