
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Circuito Home oferece um sistema exclusivo de fechamento de 

ambientes sem perfis verticais, uma ótima solução para sua casa ou 

apartamento. 

Tecnologia - Ao contrario de outros sistemas já existentes no mercado, 

nosso sistema não tem quaisquer rolamentos, funciona por 

deslizamento. A manutenção é praticamente inexistente, pois nossos 

componentes não sofrem desgastes com o uso diário. 

Segurança - O peso dos painéis se apoiam no trilho inferior , deslizando 

em fitas de polímero de alta resistência (TEFLON). Maior segurança no 

manuseio e abertura dos painéis. 

Qualidade - Acabamento de alto padrão e perfis mais robustos com espessura 

diferenciada do mercado. Dispensa o uso de braço de saída. 

 

SISTEMA 100% EUROPEU. 
 

100% FABRICADO NO BRASIL. 
 

MENOR PROBALIDADE DE MANUTENÇÃO 
FUTURA. FÁCIL LIMPEZA. 

 

 
 

ENSAIO REALIZADO 

PELO INSTITUTO: 

DISPENSA O USO DE ROLAMENTOS. 

 PERFIL DE ALUMÍNIO MAIS ROBUSTO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

 MAIOR F ACILIDADE DE MANUSEIO E 
ABERTURA DOS VIDROS. 

 DISPENSA O USO DE BRAÇO GUIA, 
FACILITANDO A INSTALAÇÃO DE CORTINA 
ROLO. 



 

SEGURANÇA 

O peso dos painéis se apoiam no trilho 

inferior , deslizando em fitas de polímero 

de alta resistência(TEFLON).Maior 

segurança no manuseio e abertura. 

 

TECNOLOGIA 

Dispensa qualquer tipo de rolamentos, os 

painéis deslizam em pistas de polímero de 

alta resistência (Teflon). Isso faz que a 

manutenção seja praticamente inexistente. 

 

CONJUNTOS DESLIZANTES 

Os componentes do sistema são de 

alta resistência e durabilidade. 

 

QUALIDADE E ACABAMENTO 

Nossos perfis são mais robustos com 

espessura diferenciada. 

O sistema tem um design clean com 

acabamento em todas as usinagens 

e cortes de alumínio. 

 

TRAVAMENTO INTERNO 

Os painéis são acoplados internamente. 

Isso vai garantir alinhamento perfeito 

dos painéis de vidro. 

 

DISPENSA O USO DE CHAPA GUIA 

(Braço de Saída). 

Dispensa o uso de chapa guia facilitando 

a instalação de cortina rolo. 

 

VEDAÇÃO 

A vedação ideal porque usamos tampas 

plásticas nas juntas entre os painéis 

de alumínio. 

Perfis de silicone entre vidros incolor 

que não ressecam. 



 



 

 
 

 

 

 

 
 

Telefone 

(11) 2028-1026 

 
Celular / Whatsapp 

(11) 94033-5822 

 
E-mail 

contato@circuitohome.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

Envidraçamento 

de Ambientes 
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