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C AT Á L O G O
TÉCNICO
SISTEMA TOP GLASS

GRUPO REY DO VIDRO

O GRUPO
O Grupo Rey do Vidro nasceu em 2007 com a criação da
Espaço Inteligente que por sua vez nasceu da necessidade
de inovar e trazer mais ferramentas para arquitetos e
decoradores executarem seus projetos. E assim trouxemos
com pioneirismo o sistema de abertura total para vidros
temperados. Ultrapassando todas as barreiras e quebrando
todos os paradigmas nos consolidamos no mercado sendo
hoje a maior empresa de São Luís nesse setor.
Contamos com uma equipe de 11 pessoas altamente
treinadas para desde a medição até a entrega executarem
um serviço de qualidade nesse tipo de segmento. E por
isso somos hoje reconhecidamente a maior empresa deste
segmento em nossa cidade. Não só pela qualidade, mas
também pelo nosso portfólio de soluções.
Atenciosamente,
A diretoria.

www.topglassma.com.br

DIRETRIZES

MISSÃO
A nossa Missão é atender com excelência nossos
clientes, desenvolvendo, produzindo e aplicando
soluções na área vidreira, garantindo a
prosperidade da empresa e a satisfação do
cliente.

VISÃO
Ser uma empresa reconhecida pela excelência de
seu desempenho, tornando-se o maior grupo
vidreiro do meio norte em atendimento ao cliente
final, fornecendo todas as soluções disponíveis no
mercado resultando em 100% de satisfação do
cliente.

VALORES
Comprometemo-nos com um resultado de alta
qualidade na execução de projetos objetivando
100% de satisfação de quem nos procura tendo
como alicerce honestidade, seriedade,
responsabilidade e respeito pelo nosso cliente.
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TOP GLASS

O SISTEMA
Após longos anos estudando vários sistemas similares de
envidraçamento de varanda verificamos que todos possuíam
pontos fortes assim como fracos também. Por residirmos numa
cidade cheia de características ímpares resolvemos estudar
tecnicamente cada sistema e pegar o melhor de cada um. O
resultado disso foi o nascimento do TOP GLASS.
Um sistema adaptado a todas as nossas necessidades
desenvolvido com anos de estudo e voltado pro nosso meio
litorâneo. Investimos pesado em aquisição de materiais e em
treinamento de profissionais voltados para instalação do
sistema.
O resultado de tudo isso foi a marca de mais de 400 varandas
vendidas em menos de 3 anos mostrando que nossa marca
ficou consolidada no mercado e com um índice de satisfação
altíssimo.
E para conhecer melhor nosso sistema criamos esse catálogo
técnico para profissionais de arquitetura e interessados no
sentido de aprofundar mais os conhecimentos e componentes
do TOP GLASS.
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PERFIS DE ALUMÍNIO
Nossos perfis de alumínio têm a liga 6063TS dentro das normas da ABNT. São super dimensionados e pesam
2,5 kg por metro linear e estão em conformidade com a ABNT NBR 811.

PERFIS UTILIZADOS
Os perfis vêm na cor
natural, e existem duas
opções para o seu
tratamento:
• Anodização do alumínio:
disponível nas cores bronze
1002, preto e fosco;
• Pintura eletrostática:
disponível em várias cores
podendo ser brilhante ou
fosco.

Perfil U

Trilho duplo

Trilho triplo

Serve para tirar o desnível
existente na alvenaria do local
a ser instalado e o mesmo pesa
0,612 kg por metro linear.

Perfil que vai dentro do “U”,
onde os rodízios correm ate os
pontos de abertura, pesam
1,034 Kg e 1,345 Kg
respectivamente por metro
linear.

Perfil que vai dentro do “U”,
onde os rodízios correm ate os
pontos de abertura, pesam
1,034 Kg e 1,345 Kg
respectivamente por metro
linear.

Obs: O processo de anodização é feito de
acordo com a agressividade do meio

Leito do vidro

Tampa

Perfil na qual se encaixa os
rodízios sendo o mesmo colado
no vidro, pesa 0,495 Kg por
metro linear.

Perfil utilizado para
acabamento encaixado no
perfil U, esconde os parafusos
e rebites. Pesa 0,203 kg/m.

ambiente e deve ter de 11 a 15 micra
para zona urbana/rural e de 16 a 20
micra para zona litorânea/marítima.
Vidro temperado em fornos horizontais
que garante ainda mais a qualidade e
segurança na espessura de 08mm e
de10mm conforme norma técnica de nº
NBR 14698/MAIO 2001.
Peso do vidro de 10mm 25 Kg por m² .
Peso do vidro de 08mm 20 kg por m²
www.topglassma.com.br
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ACESSÓRIOS UTILIZADOS
Roldanas do giratório

Aparador de vidro

Pivôs

Escova de vedação

Nossas roldanas são de nylon
com fibra de vidro. Alta
densidade com maior dureza
e maior resistência aos
movimentos mecânicos com
baixa abrasão. O eixo é de
aço inox.

Nossos aparadores são 100%
em aço inox dando
resistência inigualável ao
produto. Totalmente uzinado
proporcionando um melhor
acabamento.

Se situam na parte interna do
perfil de rodízio e possuem
6/6 poliacetal com 33% de
fibra de vidro. Tem a função de
travar a peça de vidro ao girar
90°.

Para preservar a vedação, o
sistema utiliza escovas
adesivas hidrofóbicas para
impedir a passagem de água,
ruídos e sujeira. Isso garante a
vedação acústica e também
contra agentes climáticos.

Trava com chave

Roldanas com rolamento
Nossas roldanas são de nylon poliacetal. Alta densidade com
maior dureza e maior resistência aos movimentos mecânicos com
baixa abrasão. Seus eixos são compostos por aço cromo níquel,
inoxidável, não magnético. Mantém boa ductibilidade mesmo em
baixa temperatura e resiste até 850° C de oxidação.

Para sua maior segurança em
cada ponto de abertura é
utilizado uma trava com
chave.

www.topglassma.com.br
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COMPONENTES DO SISTEMA

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
Para fixação superior e inferior são
utilizados os seguintes elementos:
• Buchas de fixação S8 a S12
• Tirantes
• Chumbadores
De acordo com a necessidade,
utilizamos 1 destes componentes
acima para que possamos efetuar a
fixação do sistema com total
segurança.
Os mesmos comportam uma carga
de ate 200 kg por unidade no
mínimo, de acordo com o local a
ser fixado.
A fixação é feita no intervalo de
50cm em 50 cm.
O sistema TOP GLASS ® tem um
peso bruto de 30 kg por m².

Bucha

Bucha

Arruela

www.topglassma.com.br
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Varanda reta

Varanda 90°

Varanda curva

TIPOS DE SISTEMA

Através de seu design inovador, TOP GLASS
permite a abertura total de seu ambiente, o que
dispensa a utilização de esquadrias na vertical.
Isso permite uma valorização maior de sua vista
panorâmica, favorecendo inclusive sua
ventilação e facilitando também sua
manutenção e limpeza. Seu conjunto de trilhos
e rodízios permite que os vidros deslizem até as
extremidades em um ângulo de 90º, abrindo o
ambiente totalmente. Além disso, quando
fechado, o sistema veda a entrada de ruídos
externos, poluição e também chuvas e ventos.
O sistema TOP GLASS é adequado a qualquer
tipo de geometria seja ela reta ou redonda.
Devido ao seu sistema de quatro roldanas o
vidro faz a curva seguindo a geometria de sua
varanda.
Em caso de existência de guarda corpo no local
da montagem o sistema só poderá ser montado
sobre ele se o mesmo apresentar vedação
embaixo sendo do contrário montado abaixo e
anterior a ele de forma a preservar a vedação do
ambiente.
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TIPOS DE MONTAGEM

Em caso de montagem que a
distância para o guarda corpo não
permita colocar os trilhos, utilizamos
um produto chamado Chapa de
Apoio com o intuito de deixar o
espaço necessário para o sistema
poder funcionar. Esse artifício permite
afastar do guarda corpo todo o
sistema fazendo com que a
montagem tenha viabilidade técnica.
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