
Esquadria VT03 - Vista Frontal

esc:1/25

Vidro temperado

10mm fixo

Baguete de alumínio

natural fosco

Painel de vidro temperado 10mm fixo 280x240cm fixo

Esquadria VT01 - Vista Frontal

esc:1/25

Baguete de alumínio

natural fosco

Porta de vidro temperado 10mm

com puxador alça de 40cm em inox

escovado e dobradiça com mola

Vidro temperado

10mm fixo

Painel em vidro temperado 10mm com dois painéis fixos

de 120cm e 265cm e porta de 90x210cm com bandeira fixa

superior - dimensão total 475x245cm

EP02 - Esquadria de PVC Preto com vidro duplo laminado 10mm (4+6mm  com 2x película

EVA super transparente),  porta deslizante com guia inferior, com 3 folhas e trilho triplo e

instalação que garanta o isolamento acústico da sala- 308x250cm

EP01 - Esquadria fixa de PVC Preto com vidro laminado 10mm (4+6mm  com 2x

película EVA super transparente) e instalação que garanta o isolamento acústico da

sala- 375x250cm

EP03 - Esquadria de PVC Preto com vidro laminado 10mm (4+6mm  com 2x película

EVA super transparente), com duas folhas de abrir e instalação que garanta o isolamento

acústico da sala- 160x250cm

Esquadria EP02 - Vista Frontal

esc:1/25

Esquadria EP03 - Vista Frontal

esc:1/25

Esquadria EP01 - Vista Frontal

esc:1/25

porta de giro com maçaneta e

chave, com quadro em pvc

preto e vidro duplo com película

acústica

marco em PVC preto

marco em PVC preto

vidro duplo com película

acústica

porta deslizante com tranca,

quadro em pvc preto e vidro

duplo com película acústica

Painel em vidro temperado 10mm com dois painéis fixos

de 120cm e 228cm e porta de 90x210cm com bandeira fixa

superior - dimensão total 438x240cm

Baguete de alumínio

natural fosco

Porta de vidro temperado 10mm

com puxador alça de 40cm em inox

escovado e dobradiça com mola

Vidro temperado

10mm fixo

Esquadria VT02 - Vista Frontal

esc:1/25

Direitos autorais reservados

ao Sebrae RS conforme

Lei de Direito Autoral (n°9610/98)

ATENÇÃO! Todas as medidas deverão ser conferidas no local.

Todo e qualquer material listado que por ventura nao possuam especificaçoes

técnicas ou detalhamentos em projeto, necessitarão de atenção no momento

da execuçao. Os executores deverão fornecer e instalar somente materiais que

atendam às normas de segurança exigidas por lei.

Data
Descritivo

Conteúdo

Detalhamentos de Esquadrias

Responsável Técnico

Arq. Carine C. Magnabosco Cau A74757-2

Cliente

Área Total/m²

Prancha

AR13

Desenho Escala Data

Carine

Revisão

SEBRAE - RS

1/25

753m²

Mar/2022

SEBRAE - PORTO ALEGRE

Rua Sete de Setembro 630, Porto Alegre, RS

18/03/2022

especificação vidro esquadria de PVC alterado
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