
Adequada para a sua necessidade

Contando com um conceito inovador para mecanismo 
de movimentação e fechamento das folhas, a linha Única 
com Sistema Contact atende a uma enorme variedade 
de projetos, pois se adequa à todas as configurações de 
tipologias de correr, com peitoril, bandeira, integrada, 
entre outras. O produto também permite fabricação a 
partir de 1,20 m de largura. 

Tipologias Única Contact
• Janelas e portas 02, 03, 04 e 06 folhas;
• Possibilidade de utilizar bandeira e peitoril;
• Janelas e portas integradas.

Demais Tipologias da Única 
• Janelas e portas abre-tomba, elevável, giro e articulada.

Qualidade e desempenho

O Sistema Contact para a linha Única oferece ótimas 
condições para projetos que pretendem atender 
o nível superior de desempenho estabelecido pela 
norma NBR 15.575 – Edificações Habitacionais – 
Desempenho, que trata do desempenho acústico, 
térmico e durabilidade em obras.

Nível máximo de isolamento acústico

A linha Única é conhecida por ser uma esquadria de 
excelente isolamento acústico e vedação dos ambientes 
contra água e ventos, principalmente devido à grande 
espessura de vidros que ela suporta. Com a aplicação 
do Sistema Contact, essa característica é intensificada, 
garantindo conforto e tranquilidade dentro do ambiente. 

Uma porta de correr do Sistema Contact com vidro 
laminado de 10 mm isola, aproximadamente, 35 decibéis 
enquanto uma janela do mesmo padrão da tipologia de 
correr tradicional barra 22 decibéis.

Depois do sucesso da linha IV Gold com Sistema 
Contact, a Alcoa lança o sistema de vedação acústica 
para a linha Única, que chega ao mercado pronto para 
atender aos consumidores mais conscientes sobre os 
problemas da poluição sonora e preocupados com a 
sofisticação e beleza da esquadria.

LINHA ÚNICA 
COM SISTEMA 
CONTACT



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 

LINHA ÚNICA 
COM SISTEMA 
CONTACT

Alto padrão 
de conforto e 
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