
Projetada para diferentes 
pressões de vento

A Universal Varanda foi projetada para atender às 
pressões de vento de todo o Brasil, em prédios de 
até 30 pavimentos, de acordo com as normas: 

• NBR 10.821– Esquadrias externas para edificações; 
• NBR 16.259 – Sistemas de envidraçamento de sacadas; 
• NBR 14.718 – Guarda corpos para edificação. 

Os gradis da Alcoa aguentam uma pressão de vento 
que vai de 900 Pa no modelo mais simples até 1850 
Pa no modelo mais robusto, dependendo da região 
de aplicação do produto.

Diversas possibilidades

A Universal Varanda é um sistema de gradil que se 
adapta a variados empreendimentos. Desenvolvido 
para a instalação do envidraçamento de maneira rápida 
e fácil, suporta modulação até 1,20 m x 1,20 m, além de 
três tipos de pontaletes: de 2, 3 e 4 pontos.

 – Proteção contra ventos e chuvas 

 – Bloqueio contra a Poluição 

 – Maior segurança Para crianças 

 – DiMinuição De ruíDos externos 

 – Design que valoriza o aMBiente 

 – PraticiDaDe na liMPeza

a alcoa lança mais uma solução desenvolvida para a 
linha universal varanda que oferece o conforto que 
você precisa dentro de sua casa, de maneira prática 
e moderna. trata-se de um novo sistema de gradil 
projetado para suportar a instalação de fechamentos 
de vidro para sacadas.

aproveite sua sacada com tranquilidade 

agora você pode ler um bom livro, reunir-se com os 
amigos ou simplesmente relaxar na sua sacada, sem a 
interferência de adversidades climáticas e de maneira 
segura para toda a família. o gradil da linha universal 
garante a resistência necessária para suportar os 
mais modernos e seguros sistemas de fechamento de 
varanda disponíveis no mercado.

SiStema Para fechamento 
De varanDa



avançanDo caDa geração

em 1888 a alcoa deu origem à indústria moderna do 

alumínio e hoje é líder mundial em engenharia e pro-

dução de metais leves. 

a alcoa inova na criação de soluções que fazem o 

mundo avançar, e atua em diversos mercados como o 

aeroespacial, bens de consumo, construção civil, em-

balagens, indústria elétrica, máquinas e equipamen-

tos, petróleo e gás, químicos e transportes.

no Brasil desde 1965, atua em toda a cadeia produti-

va do metal, desde a mineração da bauxita até a pro-

dução de transformados de alto valor agregado. 

Mais informações no site www.alcoa.com.br.

reDe aluMínio&cia.

Presente em todas as regiões do Brasil, é a distribui-

dora exclusiva de perfis extrudados Alcoa e oferece os 

melhores sistemas de esquadrias desenvolvidos para 

portas, janelas, portões, guarda-corpos, entre outros 

produtos residenciais, além de sistemas avançados 

para construção de fachadas para edifícios comerciais. 

além de contar com o melhor atendimento, os clien-

tes da Rede ficam por dentro dos últimos lançamen-

tos e tendências de mercado no setor de esquadrias 

de alumínio. Todas as lojas dispõem de profissionais 

treinados para oferecer suporte técnico das linhas 

exclusivas alcoa.

Acesse e saiba mais www.aluminioecia.com.br 

sisteMa De 
graDil Para 
fechamento 
De VaranDa

Conforto com 
máxima proteção 
na sua varanda

noviDaDe


