


Você é nosso 
convidado especial 
para explorar o 
interior da nossa 
empresa e 
conhecer melhor 
sobre o quê, como 
e porquê fazemos
aquilo que fazemos 
para oferecer a 
solução ideal 
naquele momento 
de mexer na sua 
casa ou na sua 
empresa e, assim,
facilitar sua vida.
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Empresa / Company

Nos especializamos no 
desenvolvimento de projetos 
de Vidro e Alumínio. Com 
quase 20 anos de experiência 
no nosso setor, criamos uma 
marca reconhecida pela 
Excelência no Serviço e no 
Atendimento. 

Conheça as inúmeras opções 
de produtos que vão encaixar 
e transformar qualquer 
ambiente da sua casa!

We specialize in developing 
glass and aluminum projects. 
With nearly 20 years of 
experience in our industry , we 
have created a brand 
recognized for Excellence in 
Service and Service .

Know the many product 
options that will fit and 
transform any room of your 
home!

Alfredo Ferreira
Fundador Esquadribase



Nosso Jeito de Fazer / Our Way to Do

Durante um cafezinho, te oferecemos 
uma assessoria completa para o 
desenvolvimento dos seus projetos. 
Colocamos todas nossas ferramentas 
ao seu serviço, tanto a nível técnico 
como criativo, garantindo assim, a 
total compreensão do acabamento 
final dos projetos. Assumimos, 
também, a instalação, assim como a 
posterior manutenção segundo a 
indicação da nossa garantia.

Você pode confiar na nossa equipe 
pra te ajudar!

During a coffee, we offer you a full
advice to the development of your 
projects, putting all our tools at your 
disposal, even in technical as much as 
creative levels, thus ensuring a full 
comprehension of the final finish by 
the projects pre-visualization. We also 
assume the assembly and placement, 
as well as the subsequent 
maintenance as indicated in our 
warranty.

You can trust on  our team to help 
you!



Solte a criatividade para 
criar cada ambiente com 
um toque de sofisticação 
e funcionalidade. Abuse 
da praticidade que o 
alumínio oferece e 
combine com o design  
clean e elegante que o 
vidro cria para conquistar 
uma casa totalmente 
com sua cara.



Classificação / Classification

Quando um produto 
Esquadribase sai da nossa 
fábrica para sua casa, ele 
carrega nosso total 
compromisso com a sua 
satisfação e com a 
confiança de todos os 
nossos clientes.

/  PRODUCTS

When a Esquadribase 
product leaves our factory 
to your home, it carry our 
total commitment to your 
satisfaction and the 
confidence of all our 
customers.



Portas em Alumínio e/ou Vidro Temperado

Opções de Funcionamento: Deslizantes, De Giro ou Pivotante.

Tipologia X Ambiente:
Com Requadração em Alumínio ou Somente em Vidro 
Temperado – SALA; COZINHA; ÁREA DE SERVIÇO;

Veneziana ou Persiana de Enrolar – DORMITÓRIO; ESCRITÓRIO;

Pivotante – SALA.

Portas em vidro decorado são uma excelente opção para inovar 
no visual de ambientes residenciais ou comerciais.

Consulte modelos e aplicações.



Corrimãos e Guarda Corpos em Alumínio e/ou Vidro Temperado

Opções de Funcionamento: De Escada, De Corrimão ou 
Varanda.

Segurança e Design com a variedade de modelos e aplicações 
de Corrimãos e Guarda Corpos com Requadração de Alumínio 
e/ou Vidro Temperado.

Consulte modelos e aplicações.



Box em Vidro Temperado Convencional ou Roldana Aparente

Opções de Funcionamento: Deslizantes, De Giro.

Desfrute da união da estética com a funcionalidade da nossa 
variedade de modelos de Box em Vidro Temperado. Do 
banheiro mais compacto até as salas de banho, temos a opção 
ideal para deixar seu banho com ainda mais estilo.

Consulte modelos e aplicações.

Conheça também 
nossos modelos 
Aquarium Box. 



Espelhos Lapidados ou Bisotados 

Opções de Funcionamento: Colados, Flutuantes, de Montagem 
ou Tombados.

Na hora de decorar, os espelhos são garantia certa de beleza e 
sofisticação para qualquer ambiente. Além da estética que ele 
proporciona, também cria uma sensação de amplitude ao 
espaço.

Consulte modelos e aplicações.

Conheça também 
a opção de Cortina 
de Espelho. 
Claridade ou 
Amplitude? Você 
escolhe quando 
mudar.



Janelas em Alumínio e/ou Vidro Temperado

Opções de Funcionamento: Deslizante, De Giro, Guilhotina, 
Maxim Ar e Basculante.

Tipologia X Ambiente:
Requadração de Alumínio com Vidro ou somente em Vidro 
Temperado – SALA; COZINHA; ÁREA DE SERVIÇO;

Veneziana ou Persiana de Enrolar – DORMITÓRIO; ESCRITÓRIO;
Maxim Ar ou Basculante - BANHEIROS; LAVABOS; CLOSETS; 

Guilhotina – COZINHA.

Deixe a claridade invadir sua casa e crie um design totalmente 
Clean com nossa variedade de janelas para sua casa.

Consulte modelos e aplicações.



Prateleiras em Vidro Temperado

Opções de Funcionamento: Tradicional ou De Canto.

Dê um toque de leveza e sofisticação a qualquer ambiente com 
as nossas opções de Prateleiras em Vidro.

Consulte modelos e aplicações.



Divisórias em Vidro Temperado

Opções de Funcionamento: Fixo, Deslizantes ou Pivotante.

As Divisórias em Vidro são indicadas para ambientes em que o 
visual é tão fundamental quanto o bem estar. Nossos modelos 
se encaixam perfeitamente em ambientes corporativos ou 
residenciais.

Consulte modelos e aplicações.



Portões com Requadração de Alumínio

Conheça também 
nossos modelos 
de portões em 
vidro.

Opções de Funcionamento: Deslizantes, De Giro ou Basculante.

Manual ou automático, sua fachada terá garantia de estética, 
funcionalidade e durabilidade.

Consulte modelos e aplicações.



Veja outros produtos que podem te interessar
Abrigo em Alumínio 
ou Vidro para Leitor 
de Água e Gás, para 
Pia e para Motor de 
Piscina.

Mantenha o perigo 
fora da sua casa! 
Confira nossa Tela 
Antimosquito de 
alta tecnologia.

Vidro Fixo para 
Fachada Comercial. 
Consulte a diversidade 
de aplicações para 
Empresas e 
Residências.

Cobertura em 
Alumínio com 
Vidro ou 
Policarbonato.



Conheça o novo conceito Esquadribase 
de Envidraçamento de Ambientes.
O acabamento colorido e de alto brilho 
cria um visual inovador e contemporâneo 
com uma infinidade de aplicações para 
qualquer ambiente (residencial, 
comercial, cultural, etc).



Algumas sugestões de aplicação:
• Revestimento de Paredes e Móveis;
• Painéis de TV;
• Tampos de Mesa;
• Balcões;
• Pias de Cozinha e Banheiro;
• Divisórias;
• Prateleiras;

Fale com a gente e saiba mais.



Condomínio Acapulco – Guarujá – SP



Condomínio Aruã Lagos – Aruã – SP



Condomínio Aruã Lagos – Aruã – SP



Condomínio Arujazinho III – Arujá – SP



Condomínio Morada da Praia – Bertioga – SP



Condomínio Morada da Praia – Bertioga – SP



Estamos ampliando 
nosso know how e 
desenvolvendo novos 
produtos pra sua casa 
não ficar de fora das 
inovações e tendências, 
da construção e 
decoração, te levando o 
melhor da combinação 
entre estética e 
comodidade.



LOUSA DE VIDRO
Quem disse que o prático 
não se mistura com o 
elegante?! As Lousas em 
Vidro fornecem maior 
facilidade na hora de riscar 
e apagar, e criam um visual 
moderno e sofisticado para 
seu escritório.

PERSIANA AUTOMÁTICA
Deixe o sol invadir sua casa 
sem perder aqueles 5 
minutinhos de preguiça na 
cama. Conheça nossa linha 
de Janelas e Portas com
Persianas Automáticas e

dê o toque de inovação
e praticidade que sua
Casa merece.

LINHA ILUMINI GLASS
Crie ambientes realçados 
por uma decoração que 
combina a elegância e a 
modernidade em um 
design ILUMINADO. A 
Linha Ilumini Glass trás 
diversos produtos que 
associam a tecnologia LED 
para criar um visual 
INOVADOR.

JANELAS SOLAR GUARD

Mantenha o frescor 
da sua casa com 
nossas Janelas Solar 
Guard. 
Elas absorvem o 
calor solar e reduzem 
o efeito térmico do 
verão, deixando sua 
casa mais leve. 



Sustentabilidade é a 
palavra do momento, 
e na hora de decorar 
sua casa não precisa 
ser diferente. Abuse 
dessa tendência que 
reutiliza o Antigo e 
combina com um 
toque New Age pra 
criar um ambiente 
moderno e 
sofisticado.





esquadribase.com.br

/ esquadribaseOFICIAL

(11) 99999-2356

(11) 2294-5079


