
Nova tipologia da linha IV Gold

O Sistema Renova é um novo conceito de janela 
abre e tomba da linha IV Gold, desenvolvido para 
renovação de esquadrias do tipo veneziana de três 
planos com bitolas de 25 mm, tais como: Inova, 
Suprema e antigas linhas 25.

Este produto substitui as janelas existentes, mas 
mantém as duas folhas venezianas externas para 
preservar a fachada. O resultado é um melhor 
desempenho global da esquadria e revitalização 
do ambiente interno.

Mais vantagem para você

As folhas internas comportam vidros de até 31 mm, 
o que proporciona um excelente desempenho acústico. 
A janela abre e tomba com bitola de 42 mm torna 
o conjunto mais robusto, apresenta excelente 
estanqueidade ao ar e à água e melhora a ventilação, 
pois quando tomba há uma troca de ar permanente.

Sua casa merece seu toque. Quem mora em prédio 
ou condomínio enfrenta a dificuldade de não poder 
interferir na fachada externa do empreendimento.

Normalmente a fachada dos edifícios possui 
características de cor, modelo e baixo isolamento 
acústico, que podem não agradar os moradores.  

A Alcoa desenvolveu a solução. Mude a esquadria, 
sem preocupações.

Agora, com o Sistema Renova, você pode alterar a 
esquadria interna na sua residência, sem alterar a 
fachada externa. Além de proporcionar um novo 
design para seu ambiente, a novidade da Alcoa 
oferece ótimo conforto acústico e reaproveita 
partes da janela existente.

SISTEMA RENOVA
Do seu jeIto, 
seM preocupações



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 
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