


SOBRE	A	QUALITECH	

Empresa	fundada	em	2007	e	sediada	em	Natal,	a	
Qualitech	 Esquadrias	 atua	 no	 setor	 da	
construção	civil	na	 fabricação	de	esquadrias	em	
PVC,	tendo	como	parceria	a	Rehau	do	Brasil	com	
mais	 de	 40	 anos	 no	 mercado,	 possui	 foco	
voltado	para	projetos	de	alto	padrão.	

FORNECEDOR	



INFRAESTRUTURA	

Para	 atender	 aos	 desejos	 e	 as	
aspirações	 dos	 clientes	 e	 executar	
projetos	 cada	 vez	 mais	 ousados	 e	
inovadores,	 a	 Qualitech	 investe	 em	
equipamentos	de	alta	qualidade	bem	
como	 no	 desenvolvimento	 de	 novos	
produtos	 e	 na	 capacitação	 dos	 seus	
colaboradores.	



EQUIPE	

A	 Qualitech	 conta	 com	 uma	 equipe	
de	 12	 colaboradores,	 profissionais	
qualificados	e	preparados	para	atuar	
nos	padrões	de	nossa	políVca.		



SOLUÇÕES	 A	 Qualitech	 Possui	 soluções	 de	 alto	 padrão,	 qualidade,	 praVcidade	 e	 conforto	 para	 os	
clientes	mais	exigentes.	

Esquadria	PVC	-	Branco	 Esquadria	PVC	-	Madeirado	 Esquadria	PVC	-	Grafite	



SOLUÇÕES	 A	 Qualitech	 Possui	 soluções	 de	 alto	 padrão,	 qualidade,	 praVcidade	 e	 conforto	 para	 os	
clientes	mais	exigentes.	

Pele	de	Vidro	 Guarda	Corpo	 Tela	Mosquiteira	



PRINCIPAL	FORNECEDOR	

A	Rehau	possui	 tecnologia	de	ponta,	
produtos	ambientalmente	corretos	e	
seu	design	contemporâneo	e	flexível	
possibilitam	 soluções	 personalizadas	
a	cada	projeto.		



PRODUTOS	EM	PVC	

Campeãs	em	
isolamento	térmico	e	
acúsVco,	oferece	

modelo	de	2,	3	ou	até	
4	folhas.	

Oferecem	inúmeras	
opções	de	abertura,	
proporcionando	um	
fácil	manuseio	e	

limpeza.	

Sistema	robusto	de	
portas	de	correr,	a	
REHAU	atende	aos	

requisitos	
arquitetônicos	

modernos	para	áreas	
abertas	de	grandes	

dimensões	
envidraçadas.	

PraVcidade	na	
abertura	de	portas	

e	janelas,	as	
persianas	de	
enrolar	estão	

disponíveis	em	três	
tamanhos,	
garanVndo	

compaVbilidade	
com	todas	as	

alturas	de	janelas.		

Elegante	e	
resistente,	possui	
perfis	de	cantos	

arredondados	que	
facilitam	a	limpeza	e	
molduras	reforçadas	
oferecendo	maior	
durabilidade	para	
qualquer	Vpo	de	
construção.	

Para	qualquer	Vpo	
de	projeto,	possui		
uma	óVma	relação	
custo-beneecio;	seu	

sistema	de	60	
milímetros	com	três	
câmeras;	as	duas	
vedações	para	
proteção	contra	
poeira,	vento	e	

chuva.	



BENEFÍCIOS	

•  ISOLAMENTO	ACÚSTICO	

•  ISOLAMENTO	TÉRMICO	

•  RESISTÊNCIA	

•  DURABILIDADE		

•  ESTANQUEIDADE	

•  MANUTENÇÃO	

•  SEGURANÇA	



ISOLAMENTO	ACÚSTICO	

Confeccionadas	 com	material	 de	 alta	
tecnologia	e	sendo	fabricadas	de	uma	
forma	 integrada	 (múlVplas	 câmaras),	
em	 que	 suas	 peças	 formam	 um	
quadro	 inteiro,	 as	 esquadrias	 de	 PVC	
fazem	 com	 que	 o	 som	 não	 seja	
propagado,	com	a	uVlização	de	vidros	
duplos	 de	 até	 36mm	 de	 espessura	 a	
sua	 capacidade	 de	 isolamento	
acúsVco	é	maximizada	formando	uma	
barreira	 contra	 as	 ondas	 sonoras	
podendo	 chegar	 a	 32	 Db	 de	
isolamento.	

Assista	o	vídeo	



ISOLAMENTO	TÉRMICO	

PVC	 é	 um	 isolante	 térmico	 contra	
ganho	e	perda	de	calor,	o	que	reduz	
significantemente	 o	 consumo	 de	
energia.	Diferente	do	alumínio	que	é	
um	 alto	 condutor	 de	 temperatura	
tanto	para	o	frio	como	o	calor	.		
Redução	 de	 gastos	 com	 seu	 alto	
poder	de	isolamento	térmico,	o	PVC	
permite	 a	 redução	 de	 gastos	 com	
climaVzação	 em	 até	 76%	 -	 o	 que	 é	
óVmo	 tanto	 para	 economia	 com	
energia	 elétrica	 quanto	 para	 a	
sustentabilidade	do	meio	ambiente.	



RESISTÊNCIA	

Reforço	Metálico	Um	dos	moVvos	que	
fazem	 do	 PVC	 um	 material	 mais	
durável,	 é	 o	 fato	 de	 que	 janelas	 e	
portas	 deste	 material	 costumam	
receber	 reforços	 metálicos	 em	 suas	
estruturas	internas	(por	galvanização	)	
–	o	que	garante	maior	proteção.	

Assista	o	vídeo	



	DURABILIDADE		 ESQUADRIAS	COM	MAIS	DE	10	ANOS	DE	USO	À	BEIRA	MAR	

Assista	o	vídeo	 Assista	o	vídeo	

Esquadria	em	Alumínio	 Esquadria	em	PVC	



ESTANQUEIDADE	 Os	 perfis	 de	 PVC	 possuem	 os	 cantos	 soldados	 que	 impedem	 a	 passagem	 de	 som	
garanVndo	também	um	melhor	acabamento	e	a	garanVa	contra	infiltração	.	



BAIXA	MANUTENÇÃO	
•  Não	requer	pintura	por	dentro	ou	por	fora.	
•  Mantém	propriedades	de	funcionamento	por	não	sofrer	corrosão	ou	inchaço.	
•  É	fácil	de	limpar	(basta	água	e	sabão	neutro).	



SEGURANÇA	

•  Com	 a	 possibilidade	 de	 ferragens	
mulVpontos	 	 e	 vidros	 laminados	 as	
esquadrias	 Qualitech	 atendem	
todas	 as	 normas	 de	 segurança,	
contando	 também	 com	 uma	 alma	
de	 aço	 que	 tornam	 as	 esquadrias	
ainda	mais	seguras.	

Assista	o	vídeo	



QUADRO	COMPARATIVO	



www.qualitechesquadrias.com.br	(84)	3643.5587	 (84)	98131.6703	


