
Grandes obras, 
grandes criadores e uma 

marca de vidro.



A Cebrace é referência no mercado nacional, além 

de ser a empresa líder do segmento de vidro plano 

no Brasil. Com capacidade de produção de 3,6 mil 

toneladas/dia, possui cinco fábricas: três em Jacareí 

(SP),  uma em Caçapava (SP) e uma em Barra Velha 

(SC). Juntas,  produzem a mais completa linha de 

produtos utilizados na construção civil, 

na indústria automobilística, nos eletrodomésticos, 

nos móveis e na decoração.

A Cebrace oferece uma linha completa de vidros,  

que proporciona a integração entre as pessoas 

e o ambiente externo, valorizando a beleza 

da natureza.



Taguatinga Shopping - Arq. Eduardo Mondolfo - Brasília

O vidro presente nas maiores 
obras do mundo. PrinciPais benefícios

•  Alta transmissão de luz, com pouco 
efeito espelhado.

•  Baixa passagem de calor, vidro  
de alta seletividade.

•  Característica low-e (baixo emissivo) 
e, quando aplicado em vidro insulado 
(duplo), reduz a transmissão 
térmica em cinco vezes.

•  Ideal para projetos que buscam 
certificação ambiental (LEED,  
Acqua, Procel etc.).

aPlicação
Fachadas, portas, janelas, coberturas 
e sacadas. Deve ser utilizado como 
vidro laminado ou duplo.



Catedral de Brasília - Arq. Oscar Niemeyer - Brasília Parte interna da Catedral de Brasília



Shopping Rio Mar - André Sá e Francisco Mota Arquitetos - Recife

Mais luz, menos calor.

PrinciPais benefícios

•  Impede a entrada do calor sem 
barrar a luz; vidro seletivo.

•  Vidro versátil: pode ser utilizado 
como vidro serigrafado, curvo, 
temperado, laminado ou duplo.

•  Diversidade de cores: incolor, verde, 
cinza, azul, prata, entre outras.

•  Auxilia na certificação ambiental 
(LEED, Acqua, Procel etc.).

aPlicação
Fachadas, coberturas, portas,  
janelas e sacadas.



Estação de Metrô da Vila Prudente - Arq. Luiz Carlos Esteves - São Paulo



Pátio Malzoni - Botti Rubin Arquitetos Associados - São Paulo

O vidro de proteção solar 
mais vendido do Brasil. PrinciPais benefícios

•  Reduz em até 80% a entrada de calor.
•  Versátil: pode ser utilizado como 

vidro serigrafado, curvo, temperado, 
laminado ou duplo.

•  Variedade de espessuras e cores: 
prata, azul, verde, cinza e outras. 

aPlicação
Fachadas, portas, janelas, 
coberturas e sacadas.



Rochaverá - Aflalo & Gasperini Arquitetos - São Paulo



Ponte de Veneza - Itália

Ilumina o seu projeto.

PrinciPais benefícios

•  Elevada transparência, uma vez  
que a transmissão luminosa  
de um vidro extra clear é superior  
a de um vidro comum.

•  Devido à sua grande neutralidade, 
melhora a visualização, mantendo as 
cores dos objetos vivas e naturais.

• Ideal para peças serigrafadas  
    e pintadas.

aPlicação
Construção civil, indústria moveleira 
e decoração.



Beijing Botanical - China



Muro de vidro em residência - Itapema

Limpo pela própria natureza.

PrinciPais benefícios

•  Limpeza menos frequente:  
as janelas permanecem mais  
limpas por mais tempo.

•  Visão clara através da janela, 
mesmo quando está chovendo.

•  Uso menos frequente de 
detergentes, o que contribui para  
a preservação do meio ambiente.

aPlicação
Deve ser aplicado em locais externos, 
como janelas e portas, sacadas, 
instalações suspensas, fachadas 
envidraçadas, envidraçamentos 
suspensos e átrios, mobiliário 
urbano e coberturas.



Estação Ciência, Cultura e Artes - Arq. Oscar Niemeyer - João PessoaParque da Cidade Dom Nivaldo Monte - Arq. Oscar Niemeyer - Natal



Camarote do Estádio do Morumbi - São Paulo

O vidro invisível.

PrinciPais benefícios

•  Reduz 80% da reflexão quando 
comparado a um vidro comum.

•  Barreira quase imperceptível entre  
o objeto e o observador.

•  Camada antirreflexo de grande 
resistência.

aPlicação
Showrooms, museus e displays, 
restaurantes, apartamentos,  
hotéis, camarotes, concessionárias
e vitrines. 



Casa Cor São Paulo - Arq. Allan Malouf - São Paulo

Um toque de cor no seu projeto.

PrinciPais benefícios

•  Fácil instalação: pode ser colado 
como revestimento de parede.

•  Disponível nas cores branco,  
extrabranco, vermelho pérola,  
preto e preto real.

aPlicação
Portas de armário, balcões, tampos 
de mesa, pias de cozinha e banheiro, 
prateleiras, divisórias, revestimentos 
de parede e pés de mesa.



Casa Cor Bahia - Arq. Luiz Humberto Carvalho - Salvador Cozinha europeia - França



O espelho 10 vezes mais resistente.

PrinciPais benefícios

•  Produto ecológico: livre de cobre e 
com baixa concentração de chumbo.

•  Mais resistente à umidade, oxidação, 
formação de manchas e corrosão 
nas bordas, o que permite processos 
de lapidação, gravação, bisotê  
e aplicação em locais úmidos.

•  Possibilidade de aplicação em 
grandes painéis.

aPlicação
Locais úmidos, como saunas, banheiros 
e próximos a piscinas; decoração de 
interiores, onde o espelho é aplicado em 
grandes dimensões, como shopping centers, 
academias, hotéis, residências e outros. 
Para a aplicação, a Cebrace recomenda o uso 
do Fixa Espelho e Protetor de Borda Cebrace. 

Mostra Black - Arq. Débora Aguiar - São Paulo



Casa Cor Bahia - Arq. Lorena Moinhos e Arq. Luiza Cavalcanti - Salvador



Para obter mais informações 
entre em contato com a nossa equiPe 
de consultoria técnica.

são Paulo
Angélica Lima I 11 99371-4492
angelica.lima@cebrace.com.br

Danila Ferrari I 12 7812-7657
danila.ferrari@cebrace.com.br

rio de Janeiro 
Leandro Pozzer I 12 99153-0631
leandro.pozzer@cebrace.com.br

minas Gerais e esPírito santo
Carolina Pimenta I 31 8365-5158
carolina.pimenta@cebrace.com.br

reGião sul
Cristiane Vieira I 48 8801-9950 
cristiane.vieira@cebrace.com.br

reGiões centro-oeste e norte
Monise Carvalho I 61 9144-9112
monise.carvalho@cebrace.com.br

reGião nordeste 
Karyne Pinheiro I 71 8206-0540
karyne.pinheiro@cebrace.com.br



0800 72  84376
V I D R O

www.cebrace.com.br


