Guarda-corpo: Segurança e Decoração

Lançamento Alutim: Sapatas Base Reta

O guarda-corpo é um elemento também
conhecido como parapeito, gradil, balaústre, e são
comumente utilizados em sacadas, varandas,
escadas, balcões, mezaninos e terraços.

Buscando sempre inovar e criar novas
soluções, a Alutim lançou no mês de Agosto as
Sapatas Base Reta. As peças já estão em nosso
Site e estarão em nosso novo Catálogo.

Além do guarda-corpo oferecer segurança ao
ambiente, ele também é um detalhe importante na
decoração e design da obra. Para isso, é preciso
escolher bem o material utilizado.
Guarda-Corpo de Madeira: Em ambientes
rústicos, a madeira combina perfeitamente, material
que não enferruja, combina com as mais variadas
técnicas de pintura, porém necessita manutenção
constante.

Guarda-Corpo de Ferro: O ferro é um dos
materiais mais utilizados por causa de seu baixo
custo mas sofre corrosão e enferruja. Sua alta
resistência, portanto, pode ser comprometida pelo
processo de oxidação.
Guarda-corpo de alumínio: Guarda-corpos de
alumínio possuem um design que garante ambientes
clean, elegantes e seguros, por ser versátil combina
com qualquer tipo de decoração, até as mais
clássicas. Muitas vezes combinado com o vidro, esses
parapeitos podem integrar suas varandas a
paisagem, sem grandes manutenções. ■

*Imagens meramente ilustrativas: Sapata Base Reta PC 002 (25X50)

Temos disponível para os seguintes tamanhos de
perfis: CG 012, PC 002 e TQ 013, todas com o furo
escareado 5mm, nas cores Preto, Branco e Fosco.
As Sapatas Base Reta oferecem praticidade na
fixação de cercas, sacadas e corrimões, dando
maior segurança e resistência na sustentação dos
perfis de alumínio e proporcionam um
acabamento com design diferenciado.
Para entender um pouco melhor a aplicação
desse
produto,
assista
nosso
vídeo
demonstrativo:
https://www.youtube.com/watch?v=2mN1cf1zY
BY

Peça já suas amostras para nossa Equipe
de Vendas!
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