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Conheça também outros

guias de produtos com soluções

para os mais variados segmentos

A SOLUÇÃO NA
                MEDIDA CERTA!

www.vick.com.br

Solicite já!
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Centro de  

Distribuição

Fundada em 1985, a VICK se consolida e estabelece presença marcante no cenário nacional, 
oferecendo o que há de melhor e mais moderno no mercado.

Especializada em fornecer soluções completas, a VICK conquista a confiança de seus clientes pelo 
padrão de excelência no atendimento e pela qualidade dos seus produtos e serviços.

Seu departamento comercial conta com uma equipe de profissionais treinados para oferecer 
alternativas inovadoras para cada segmento.

A VICK dispõe do mais moderno Centro de Distribuição, uma unidade ampla e totalmente automa-
tizada, localizada próximo ao rodoanel, o que facilita o acesso, gera agilidade e atinge o mais alto 
padrão de excelência logística.

Venha nos fazer uma visita e descubra porque a VICK é líder e está cada dia mais presente no 
mercado.

VICK, sempre perto de você!

A SOLUÇÃO 
      NA MEDIDA CERTA

comercial@vick.com.br
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ACRÍLICO

O Acrílico é fonte de inspiração para arquitetura devido às suas 
ótimas características de difusão de luz, excelente versatilidade, 
durabilidade, grande variedade de cores opacas, translúcidas, 
fluorescentes, texturizadas e pontilhadas. 

O acrílico na versão espelhada traz luxo e requinte para qualquer 
projeto. 

Disponível nos formatos de chapas, tubos e tarugos em diversas 
medidas. 

A SOLUÇÃO 
      NA MEDIDA CERTA
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POLICARBONATO COMPACTO - PC

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

PERFIL TRAPÉZIO e BARRA CHATA
 EM ALUMÍNIO

PARAFUSOS E ANILHAS FITA DUPLA FACE VHB 4910GUARNIÇÃO EPDM LARGA e ESTREITA

Ideal para coberturas onde se deseja máxima segurança 
e transparência. Possui alta resistência a impactos, 
tratamento anti-UV e garantia de 10 anos contra 
amarelecimento.

Muito semelhante ao vidro temperado / laminado, 
porém com uma combinação de propriedades que o 
torna mais resistente e muito mais leve, além de 
serem flexíveis e de fácil manuseio. 

Disponível nas cores azul, branca, bronze, cristal, 
fumê e verde, e em várias espessuras e formatos, o 
que permite uma aplicação não somente segura e 
resistente, mas também bonita e moderna.

É excelente para aplicações curvas ou planas em projetos industriais, comerciais ou residenciais.

Algumas aplicações: janelas e divisórias, guarda-corpo, coberturas de piscinas, jardins de inverno, 
garagens, passarelas, estádios esportivos e galpões. 

FORRO DE PVC

É resistente até mesmo aos cupins e à umidade. 
Não mofa e não propaga fogo. Possui uma 
excelente relação custo-benefício se comparado a 
outras alternativas de forro.

Permite perfeito acabamento, fácil instalação e  
possui grande durabilidade. Ideal para aplicação 
vertical ou horizontal, isolamento térmico, 
acústico e de fiações elétricas. 

COLMÉIA PARA LUMINÁRIAS

Design moderno com fino acabamento. Proporciona luz 
difusa ao ambiente, maior conforto visual, iluminação 
atraente e funcional. 

Ideal para forros de lojas, escritórios, elevadores, etc.
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POLICARBONATO ALVEOLAR

O Policarbonato Alveolar é uma chapa lisa com 
cavidades internas (alvéolos).

Possui garantia de 10 anos contra amarelecimento 
e tratamento anti-UV em um dos lados da chapa.     
É muito semelhante ao vidro canelado, porém com 
uma combinação de propriedades que o torna 
muito mais resistente. 

É ideal para fechamento lateral, divisórias e 
coberturas curvas ou planas, onde se deseja 
máxima segurança e transmissão de luz natural.
 
Disponível em diversas cores: amarela, azul, branca, bronze, cristal, fumê, verde, vermelha e também em 
cores refletivas em uma das faces ou nas duas. 

A camada refletiva na face externa da chapa aumenta a 
reflexão da luminosidade, reduzindo com eficiência o 
índice de transmissão de calor para o ambiente interno 
em até 7 ºC. Já as chapas Full Reflective (camada 
refletiva em ambas faces) reduzem a transmissão de 
calor em até 9 ºC.

Há também a linha Solar Ice, que apresentam maior 
reflexão de luz, maior transmissão luminosa e menos 
absorção de radiação solar. Muito utilizado em 
coberturas zenitais, pórticos de acesso, coberturas de 
piscinas, marquises, pérgolas, dômus, coberturas 
planas e curvas sendo ideal para locais onde se deseja 
a luz natural com maior conforto térmico.

ANILHAS FITA DUPLA FACE VHB 4910PARAFUSOS E ARRUELAS
GUARNIÇÃO EPDM
LARGA e ESTREITA FITA POROSA

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

PERFIL TRAPÉZIO e BARRA 
CHATA EM ALUMÍNIO

PERFIL UNIÃO ARREMATE 
EM ALUMÍNIO

PERFIL TIPO “U” 
EM ALUMÍNIO

PERFIL TIPO “H” 
EM POLICARBONATO

FITA DE ALUMÍNIO

COLA PARA AZULEJO

Selante adesivo especialmente desenvolvido para ser usado na 
construção civil.

Ideal para vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas e suas 
emendas, dispensando, assim, o uso de soldas.

Também utilizado em madeira, metal, fibrocimento, bem como em juntas 
de condutores de ar-condicionado, sistemas de ventilação, entre outros.

Possui fórmula avançada que cura em contato com o ar e após a cura 
apresenta elasticidade e resistência.

Ideal para juntas de pisos, pré-moldados, trincas, vidro, cerâmica, tanque, 
metal, plástico e reservatórios. Vedação de esquadrias de madeira, metal 
e plástico.

Resistente aos raios UV, infravermelho e também à intempéries.

ADESIVO VEDA CALHA

ADESIVO SELANTE DE POLIURETANO

ESPUMA DE POLIURETANO

Espuma adesiva e seladora em aerossol à base de Poliuretano, 
que se expande mais de 20 vezes em contato com o ar e a 
umidade da atmosfera.

Desenvolvida para vedar, selar, travar, colar e calafetar uma 
infinidade de materiais, como fixação de portas e janelas, vedação 
de ar-condicionado, caixas de distribuição de força, telhas, 
banheiras, canos e torneiras, preenchimento de buracos ou 
frestas em paredes, selagem de trincas e juntas, entre outros.

Desenvolvida especialmente para sentar azulejos e pisos sobre 
superfícies desempenadas. 

Por ser produzida à base de PVA, incorporado com plastificantes e 
aditivos especiais, promove maior resistência e aderência em áreas 
sujeitas à vibrações.
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TELHA EM POLICARBONATO

ANILHASPARAFUSOS E ARRUELAS CALÇOS

18

76

1.260 mm

SINUS - 0,8 x 1260 x 5800 mm 

50

175

1.100 mm

SINUS INDUSTRIAL - 1,0 x 1100 x 5800 mm 

1.260 mm

18

25

76

GRECA - 0,8 x 1260 x 5800 mm 

40

196

98

1.118 mm

GRECA INDUSTRIAL - 0,8 x 1118 x 5800 mm 

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Possui excelente resistência a impactos,  tratamento anti-UV em uma das faces 
e garantia de 10 anos,  o que proporciona uma vida útil maior que produtos 
similares.

Tem excelente transmissão luminosa, gerando grande economia de energia 
elétrica. É compatível com inúmeros modelos de telhas de alumínio, aço e 
amianto. 

Disponível nas cores:  azul, branca, bronze, cristal, fumê e verde.

Algumas aplicações: coberturas de garagens e piscinas, 
galpões industriais, jardins de inverno, fechamentos laterais, 
sheds, clarabóias, lanternins, gazebos e coberturas em geral, 
onde se deseja máxima segurança com iluminação natural.

APLICADOR DE SILICONE

Silicone de cura neutra ideal para colagem e vedação de 
Policarbonato.

Utilizado nas aplicações simples e complexas garantindo 
aderência e alta qualidade, como em coberturas, divisórias, 
entre outros. Possui resistência à ação de agentes climáticos e 
atende à norma ASTM C-920.

Ideal para colagens e vedações em juntas de dilatação 
em vidros, granitos, mármores, concretos, madeiras, 
metais e laminados. Por ser do tipo não acético, ou seja, 
neutro, não exala odor.

Atende à norma ASTM C-920. 

Silicone de cura acética e de fácil aplicação.

Pode ser usado para selar, vedar e calafetar aparelhos 
sanitários, boxes, pias, vidro não laminado, cerâmica, 
plástico, madeira, alumínio, granito, entre outros.

SILICONE PARA POLICARBONATO

SILICONE ACÉTICO

SILICONE NEUTRO

Auxilia na aplicação do silicone de forma rápida 
e precisa.  

É leve e permite a aplicação com menos esforço, 
além de maior precisão e economia. 
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Desenvolvido para simplificar o processo de montagem de coberturas 
translúcidas com total estanqueidade. Pode ser utilizado em 
coberturas planas ou curvas com todas as vantagens do 
Policarbonato Alveolar, incluindo alta resistência mecânica 
e tratamento anti-UV. Ideal para aplicações com 
comprimento máximo de 6,00 m.

Através do sistema de fixação a estrutura com painéis auto-
encaixáveis é possível realizar coberturas em um curto espaço de 
tempo com a mesma qualidade das chapas convencionais, reduzindo 
assim, custos com mão-de-obra na instalação.

Ideal para aplicações que tenham como requisito beleza, versatilidade, resistência e aproveitamento da 
luz natural.

Em Policarbonato Alveolar,  a Aleta para Veneziana Industrial é simples e fácil 
de manusear, instalar, transportar e furar.  Possui perfeita adequação a 
qualquer largura de montante, excelente acoplamento e estabilidade 
dos módulos, alta resistência mecânica, tratamento anti-UV 
nos dois lados e elevada transmissão luminosa, 
reduzindo os custos de energia elétrica.

As características do Policarbonato oferecem 
grandes vantagens se comparada a outros 
materiais, resultando numa veneziana com 
qualidade muito superior. 

Proporciona excelente aeração interna em instalações, como galpões, ginásios, estacionamentos, 
depósitos, edifícios, entre outros.  

ALETA PARA VENEZIANA INDUSTRIAL

SISTEMA MULTI-TELHA

REBITE FLORADOPERFIL MONTANTE VENEZIANA EM ALUMÍNIO

PERFIL UNIÃO ARREMATE EM ALUMÍNIOGARRA MT EM ALUMÍNIO TAMPA EM POLICARBONATO

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

SISTEMA MULTI-FUNCTION

O Sistema Multi-Function é composto por painéis em 
Policarbonato Alveolar que utiliza acessórios de engate 
rápido para fazer intertravamento dos painéis 
especialmente desenhados para agilizar e tornar a 
montagem mais fácil, reduzindo consideravelmente os 
custos de instalação.

Elimina utilização de furos passantes e parafusos, 
assegurando total estanqueidade às coberturas e fachadas, 
sem a necessidade de selantes, adesivos ou outros materiais 
de vedação. Além disso, o sistema oferece todas as vantagens 
do Policarbonato, como resistência à temperatura e ao impacto, tratamento 
anti-UV nas duas faces e garantia de 10 anos contra amarelecimento. 
 
Permite aplicação plana ou curva e é ideal para jardins de inverno, estufas, galpões, clubes, entre outros.

Disponível em várias cores e também na versão Full Reflective (refletiva em ambos os lados).

PERFIL TIPO “U” CONECTOR
EM POLICARBONATO ou ALUMÍNIOGARRA MF EM ALUMÍNIO

TAMPA MF EM POLICARBONATO 
PARA CONECTOR

FITA POROSA PERFIL UNIÃO ARREMATE EM ALUMÍNIO PERFIL TIPO “U” EM ALUMÍNIO

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

PERFIL BASE e TAMPA 
EM POLICARBONATO

PERFIL BORDA MACHO
e BORDA FÊMEA EM ALUMÍNIO

PERFIL CONECTOR
REGULÁVEL EM ALUMÍNIO

PERFIL BASE KLICK 
EM ALUMÍNIO

PERFIS PARA MONTAGENS ESPECIAIS
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ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Possui excelente resistência a impactos,  tratamento anti-UV em uma das faces 
e garantia de 10 anos,  o que proporciona uma vida útil maior que produtos 
similares.
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APLICADOR DE SILICONE

Silicone de cura neutra ideal para colagem e vedação de 
Policarbonato.

Utilizado nas aplicações simples e complexas garantindo 
aderência e alta qualidade, como em coberturas, divisórias, 
entre outros. Possui resistência à ação de agentes climáticos e 
atende à norma ASTM C-920.

Ideal para colagens e vedações em juntas de dilatação 
em vidros, granitos, mármores, concretos, madeiras, 
metais e laminados. Por ser do tipo não acético, ou seja, 
neutro, não exala odor.

Atende à norma ASTM C-920. 

Silicone de cura acética e de fácil aplicação.

Pode ser usado para selar, vedar e calafetar aparelhos 
sanitários, boxes, pias, vidro não laminado, cerâmica, 
plástico, madeira, alumínio, granito, entre outros.

SILICONE PARA POLICARBONATO

SILICONE ACÉTICO

SILICONE NEUTRO

Auxilia na aplicação do silicone de forma rápida 
e precisa.  

É leve e permite a aplicação com menos esforço, 
além de maior precisão e economia. 
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metal, plástico e reservatórios. Vedação de esquadrias de madeira, metal 
e plástico.

Resistente aos raios UV, infravermelho e também à intempéries.

ADESIVO VEDA CALHA

ADESIVO SELANTE DE POLIURETANO

ESPUMA DE POLIURETANO

Espuma adesiva e seladora em aerossol à base de Poliuretano, 
que se expande mais de 20 vezes em contato com o ar e a 
umidade da atmosfera.

Desenvolvida para vedar, selar, travar, colar e calafetar uma 
infinidade de materiais, como fixação de portas e janelas, vedação 
de ar-condicionado, caixas de distribuição de força, telhas, 
banheiras, canos e torneiras, preenchimento de buracos ou 
frestas em paredes, selagem de trincas e juntas, entre outros.

Desenvolvida especialmente para sentar azulejos e pisos sobre 
superfícies desempenadas. 

Por ser produzida à base de PVA, incorporado com plastificantes e 
aditivos especiais, promove maior resistência e aderência em áreas 
sujeitas à vibrações.
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POLICARBONATO COMPACTO - PC

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

PERFIL TRAPÉZIO e BARRA CHATA
 EM ALUMÍNIO

PARAFUSOS E ANILHAS FITA DUPLA FACE VHB 4910GUARNIÇÃO EPDM LARGA e ESTREITA

Ideal para coberturas onde se deseja máxima segurança 
e transparência. Possui alta resistência a impactos, 
tratamento anti-UV e garantia de 10 anos contra 
amarelecimento.

Muito semelhante ao vidro temperado / laminado, 
porém com uma combinação de propriedades que o 
torna mais resistente e muito mais leve, além de 
serem flexíveis e de fácil manuseio. 

Disponível nas cores azul, branca, bronze, cristal, 
fumê e verde, e em várias espessuras e formatos, o 
que permite uma aplicação não somente segura e 
resistente, mas também bonita e moderna.

É excelente para aplicações curvas ou planas em projetos industriais, comerciais ou residenciais.

Algumas aplicações: janelas e divisórias, guarda-corpo, coberturas de piscinas, jardins de inverno, 
garagens, passarelas, estádios esportivos e galpões. 

FORRO DE PVC

É resistente até mesmo aos cupins e à umidade. 
Não mofa e não propaga fogo. Possui uma 
excelente relação custo-benefício se comparado a 
outras alternativas de forro.

Permite perfeito acabamento, fácil instalação e  
possui grande durabilidade. Ideal para aplicação 
vertical ou horizontal, isolamento térmico, 
acústico e de fiações elétricas. 

COLMÉIA PARA LUMINÁRIAS

Design moderno com fino acabamento. Proporciona luz 
difusa ao ambiente, maior conforto visual, iluminação 
atraente e funcional. 

Ideal para forros de lojas, escritórios, elevadores, etc.
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ACRÍLICO

O Acrílico é fonte de inspiração para arquitetura devido às suas 
ótimas características de difusão de luz, excelente versatilidade, 
durabilidade, grande variedade de cores opacas, translúcidas, 
fluorescentes, texturizadas e pontilhadas. 

O acrílico na versão espelhada traz luxo e requinte para qualquer 
projeto. 

Disponível nos formatos de chapas, tubos e tarugos em diversas 
medidas. 

A SOLUÇÃO 
      NA MEDIDA CERTA
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Centro de  

Distribuição

Fundada em 1985, a VICK se consolida e estabelece presença marcante no cenário nacional, 
oferecendo o que há de melhor e mais moderno no mercado.

Especializada em fornecer soluções completas, a VICK conquista a confiança de seus clientes pelo 
padrão de excelência no atendimento e pela qualidade dos seus produtos e serviços.

Seu departamento comercial conta com uma equipe de profissionais treinados para oferecer 
alternativas inovadoras para cada segmento.

A VICK dispõe do mais moderno Centro de Distribuição, uma unidade ampla e totalmente automa-
tizada, localizada próximo ao rodoanel, o que facilita o acesso, gera agilidade e atinge o mais alto 
padrão de excelência logística.

Venha nos fazer uma visita e descubra porque a VICK é líder e está cada dia mais presente no 
mercado.

VICK, sempre perto de você!

A SOLUÇÃO 
      NA MEDIDA CERTA

comercial@vick.com.br
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Conheça também outros

guias de produtos com soluções

para os mais variados segmentos

A SOLUÇÃO NA
                MEDIDA CERTA!

www.vick.com.br

Solicite já!

Unidade 
Carapicuíba

Aceitamos os cartões de crédito / débito:



Policarbonato e Acessórios
Venezianas Industriais
Sistemas de Coberturas
Manutenção Predial 
Ferramentas Manuais e Elétricas
Fitas Adesivas e Adesivos

TELEVENDAS: 
(11) 3871-7888
(19) 3772-7200

COMERCIAL@VICK.COM.BR

WWW.VICK.COM.BR

REPRESENTANTE

Arquitetura &  

Construção 

UNIDADE CARAPICUÍBA - SP

Rua Pedro de Oliveira, 106  -  Vila Sul Americana

06397-085  -  Carapicuíba   SP  -  Brasil

UNIDADE CAMPINAS - SP

Rua Ribeirão Branco, 423  -  Jd. do Trevo

13030-117  -  Campinas   SP  -  Brasil

Mais informações sobre propriedades, aplicações, 

características e manuais técnicos:
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