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1- Basculante, Portas de Abrir e Maxim-Ar com vidro mini boreal - mais beleza, conforto e privacidade 
para o usuário;

2- Portas de abrir com vão livre real - nossas medidas incluem os batentes (6cm), permitindo vão livres reais 
de 60, 70 e 80 cm;

3- Segurança e praticidade - todas nossas portas de correr utilizam vidro laminado de 4mm na parte inferior, 
para mais segurança. Nas Linhas Select e Magnum são equipadas com fecho concha e fechadura de passagem;

4- Opção de portas de correr e vitrôs com todas as folhas móveis - praticidade e conveniência na  
operação da esquadria;

5- Portas de correr e vitrôs com 3 folhas - maior espaço para passagem, entrada de luz e ventilação;

6- Porta Lambri mais completa do mercado - única que inclui olho mágico e dupla fechadura tetra;

7- Qualidade Atestada - toda nossa linha de produtos foi submetida a ensaios técnicos para avaliar sua  
confiabilidade e respeito às normas.

atlantica@atlantica.com.br
Mais informações sobre nossos produtos

11 97234-8489

MAIS DE 15 MIL METROS QUADRADOS DE ÁREA PRODUTIVA

DIFERENCIAIS DA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

Um dos nossos principais diferenciais é o de atualmente  todo o processo de manufatura do alumínio ser 
realizado dentro de nossa planta fabril, desde o tarugo bruto até a peça final, o que nos possibilita atestar 
a qualidade de todos os produtos e oferecer o melhor custo-benefício para nossos consumidores.
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3 LINHAS DE PRODUTOS PARA DIFERENTES PERFIS DE CLIENTE

Ao adquirir um produto Magnum você 
levará para sua casa uma peça de alto 
valor agregado por um preço justo e 
acessível. 

A durabilidade e garantia das esquadrias 
Fortline proporcionam tranquilidade para 
quem busca um produto com excelente 
custo-benefício.

Conheça nossa linha completa em nosso site: www.atlantica.com.br

select
linha

Produtos voltados para o consumidor que 
procura uma experiência aprimorada 
na faixa intermediária de preços. Esta  
linha se caracteriza pela variedade e  
alguns itens exclusivos.
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PORTAS DE CORRER

Porta de Vidro 2 folhas móveis

Porta de Vidro 3 folhas móveis
Produto que permite um vão de 
passagem correspondente a 2/3 da 
largura. Ideal como porta de acesso 
para a sala, possibilitando a entrada de 
móveis e eletrodomésticos.

Porta moderna e prática, com fecho 
concha, fechadura de passagem e batedor 
de borracha. A parte inferior utiliza o vidro 
temperado de 4mm, que é importante para 
evitar estilhaçamento ou quedas.

2100x1200x80

2100x1200x115

2100x1500x80

2100x2000x115

0685

0696

2587

0698

0687

Cod. Branco

Cod. Branco

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

2100x1600x80

2100x1400x80

2100x1500x115

0686

0697

Fechadura de passagem: permite a 
utilização como fechamento para 
áreas externas.

Batedor de borracha: previne o  
impacto das folhas com o batente,  
preservando o acabamento.

Os vidros da parte inferior das 
portas de correr utilizam o vidro 
temperado de 4mm.

Vidro de segurança na parte inferior
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PORTAS DE CORRER

Porta de Vidro 4 folhas

Porta Veneziana 3 folhas móveis

Porta Veneziana 6 folhas

2100x1200x115

2100x1500x115

2100x1500x80

2100x1500x115

0680

0693

0699

2589
0682

Cod. Branco

Cod. Branco

Cod. Branco

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

2100x1600x115

2100x1400x115

2100x2000x115

2100x2000x80

0681

0694

0700

Todos os produtos em vidro liso incolor
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PORTAS DE ABRIR

Porta Lambri com puxador (incluso)

2100x900x55 D 0591
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x900x55 E 0592

Olho Mágico Fecho rolete
Fechadura 

Tetra Dupla

Porta Lambri

2100x860x55 D 2835
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x860x55 E 2836
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PORTAS DE ABRIR

Porta Palheta

2100x900x55 D 0589
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x900x55 E 0590

Porta Basculante Lambri

2100x900x55 D 0587
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x900x55 E 0588

Construção em lambris de alumínio 
conferindo beleza e resistência.

Palhetas onduladas conferem um 
estilo único e reforçam a segurança 
da porta.

Vidro Mini Boreal



8 

Vitrô 2 folhas móveis

1000x1200x80 0283
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

1000x1500x80 0492

Vitrô 3 folhas móveis

1000x1500x115 0701
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

1000x2000x115 0702
1200x1500x115 0703
1200x2000x115 0704

Vitrô 4 folhas

1000x1200x80

1000x2000x80

0503

0505

Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

1000x1500x80

1200x1500x80

0504

0506
1200x2000x80 0507

VITRÔS

Vitrôs e venezianas com vidro liso incolor
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VENEZIANAS

Fecho clique: realiza o travamento 
automático ao encostar no batente. 
Destranca ao toque de um botão.

Batedor de borracha: previne o  
impacto das folhas com o batente,  
preservando o acabamento.

Veneziana 3 folhas móveis

Veneziana 6 folhas

1000x1200x115 0412
Cod. Branco

Cod. Branco

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

1000x1500x115

1000x1500x115
1000x2000x115
1200x1500x115
1200x2000x115

0413

0448
0449
0451
0454
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O vidro mini-boreal protege a  
privacidade dos habitantes, sendo 
uma opção moderna e elegante.

Vidro Mini Boreal

MAXIM-AR

Maxim-Ar 1 seção

400x600x45 0328
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

600x600x45

800x600x45
600x800x45

800x800x45

0636

2384
2383

0637

Maxim-Ar 1 seção com grade

400x600x60 0330
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

600x600x60
600x800x60

0638
2387
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Nossa linha oferece uma das maiores 
aberturas do mercado, garantindo 
ampla circulação de ar.

Ângulo de abertura

MAXIM-AR

Maxim-Ar 2 seções

Maxim-Ar com peitoril

600x1200x45

1000x600x45

0652

0644

Cod. Branco

Cod. Branco

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

1000x800x45 0645
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PORTAS DE CORRER

- uma folha fixa e outra móvel

* a folha fixa é a posicionada à direita, pela visão interna

* a folha fixa é a posicionada à direita, pela visão interna

2100x1200x80 3038
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x1500x80 3039

Porta de Vidro 2 folhas

- uma folha fixa e duas móveis

2100x1200x115 3040
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x1500x115 3041

Porta Veneziana 3 folhas

Fechadura de passagem: permite a 
utilização como fechamento para 
áreas externas.

Batedor de borracha: previne o  
impacto das folhas com o batente,  
preservando o acabamento.

Portas de Correr com vidro liso incolor

Os vidros da parte inferior das 
portas de correr utilizam o vidro 
temperado de 4mm.
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PORTAS DE ABRIR select
linha

Porta Lambri

2100x860x38 D 3165
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x860x38 E 3166

As portas da Linha Select são construídas em lambri, 
o que confere beleza e resistência. Estas portas 
apresentam uma excelente relação custo-benefício 
por oferecer um nível de acabamento que usualmente 
é encontrado em produtos premium, porém tem 
como diferencial um preço que se enquadra na faixa 
intermediária.
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PORTAS DE ABRIR

Porta Social Lambri

2100x860x38 D 3161
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x860x38 E 3162

Vidro Mini Boreal Construída em Lambri

Porta Basculante Lambri

2100x860x38 D 3163
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x860x38 E 3164
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select
linha

1000x1200x80 3034
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

1000x1500x80 3035

- uma folha fixa e uma móvel

Vitrô 2 folhas

1000x1200x115 3036
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

1000x1500x115 3037

Veneziana 3 folhas
- uma folha fixa e duas móveis

Vitrôs e venezianas em vidro liso incolor

* a folha fixa é a posicionada à direita, pela visão interna

* a folha fixa é a posicionada à direita, pela visão interna
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VITRÔS E VENEZIANAS

Veneziana Integrada 2 folhas móveis

Porta Integrada 2 folhas móveis

2300x1200x127 3054

Cod. Branco

Cod. Branco

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

1200x1500x127

2300x1500x127

3053

3055

21 cm

104 cm

209 cm

16 cm

Todas as integradas em vidro liso incolor

Os vidros da parte inferior das 
portas de correr utilizam o vidro 
temperado de 4mm.



17

Porta de Vidro 2 folhas

Porta Veneziana 3 folhas

2100x1200x66

2100x1200x85

2268

2266

Cod. Branco

Cod. Branco

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

Fecho caracol

Fecho de sobrepor

- uma folha fixa e outra móvel

- uma folha fixa e duas móveis

Portas de Correr em vidro liso incolor * a folha fixa é a posicionada à direita, pela visão interna

* a folha fixa é a posicionada à direita, pela visão interna

Os vidros da parte inferior das 
portas de correr utilizam o vidro 
temperado de 4mm.

Vidro de segurança na parte inferior

PORTAS DE CORRER
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O vidro mini-boreal garante a  
privacidade dos habitantes, sendo 
uma opção moderna e elegante.

Porta Social

2100x860x38 D 2664
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x860x38 E 2665

Porta Basculante

2100x860x38 D 2668
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x860x38 E 2669

PORTAS DE ABRIR
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PORTAS DE ABRIR

Nossas portinholas vêm com chave, 
garantindo mais conveniência e 
praticidade.

Portinhola para Abrigo e Alçapão Ventilada

Porta Cozinha

2100x860x38 D 2672

Cod. Branco

Cod. Branco

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

2100x860x38 E 2673

600x600x38
600x800x38

2925
2926

800x800x38 2927

Porta Palheta Ventilada

2100x860x38 D

2100x760x38 D

2100x660x38 D

2674

2678

2682

Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

2100x860x38 E

2100x760x38 E

2100x660x38 E

2675

2679

2683

Vidro Mini-Boreal
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VITRÔS

Vitrô 2 folhas

Vitrô 2 folhas com grade

800x800x55

800x1200x55

1000x1200x55

2700

2702

0167

Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

800x1000x55

1000x1000x55

1000x1500x55

2701

0165

2837

1000x1200x75 2892
1000x1000x75

1000x1500x75

2891

2895

Cod. Branco

- uma folha fixa e uma móvel

- uma folha fixa e uma móvel

* a folha fixa é a posicionada à direita, pela visão interna

* a folha fixa é a posicionada à direita, pela visão interna
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VITRÔS

Vitrô 4 folhas
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

1000x1500x55 0087
1000x1200x55

1000x2000x55

0086

2840

Vitrô 4 folhas com grade
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

1000x1500x75 0094
1000x1200x75

1000x2000x75

0091

0097

Todos os vitrôs em vidro liso incolor



Todas as venezianas em vidro liso incolor
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VENEZIANAS

Veneziana 3 folhas

Veneziana 3 folhas com grade

Cod. Branco

Cod. Branco

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

1000x1200x75

1000x1200x75

0016

0020

1000x1000x75

1000x1000x75

1000x1500x75

1000x1500x75

0015

0019

2838

0021

Veneziana 6 folhas
Cod. BrancoAlt x Larg x Bat

1000x1500x75 0054
1000x1200x75 0051

- uma folha fixa e duas móveis

- uma folha fixa e duas móveis
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VENEZIANAS, MAXIM AR E BASCULANTES

Veneziana 6 folhas com grade

Basculante

Maxim-Ar 1 seção

Cod. Branco

Cod. Branco

Cod. Branco

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

Alt x Larg x Bat

1000x1500x75

400x600x25

600x600x25

600x1000x25

800x800x25

0067

2531

2533

2535

2537

1000x1200x75

400x400x25

600x600x32

600x400x25

600x800x25

800x600x25

0065

2530

3025

2532

2534

2536

O vidro mini-boreal garante a  
privacidade dos habitantes, sendo 
uma opção moderna e elegante.
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Arremates para Janelas
Cod. BrancoAlt x Larg

400x600
600x600

1000x800

2852
0075

0003

600x800 2686
600x1200

1000x1200

1200x1200

800x800

1000x1500

1200x1500

2694

0070

2797

0004

0073

0058

1000x600

1000x2000

1200x2000

2887

0072

0071

Arremates para Portas
Cod. BrancoAlt x Larg

2100x660
2100x760

0010
0007

2100x860 0006
2100x900 0011

2100x1500 0013
2100x1600 2703
2100x2000

2300x150

2100x1200

0017

3172

0074
2100x1400

2300x120

2805

3171

UM TOQUE DE CLASSE EM SUA INSTALAÇÃO

Com a aplicação de uma guarnição  o acabamento
fica muito mais harmonioso, por haver uma 

perfeita transição entre a esquadria
e o lado interno da parede.

Mais informações: www.atlantica.com.br/arremates-para-esquadrias

KITS DE ARREMATES

- A linha de arremates para vitrôs e venezianas (0003, 0070, 0073, 0072, 2797, 0058 e 0071) 
é compatível apenas com produtos das linhas Select e Magnum;

- Os arremates não são compatíveis com os basculantes e maxim-ar da Linha Fortline;

- Os kits de arremates para portas de correr (0074, 2805, 0013, 2703, 3171, 3172  e 0017) 
incluem a soleira (para ser instalada no chão).
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ARREMATES

PROTEÇÃO INTELIGENTE E ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEL

Uma solução para cada tipo de produto

Filme termo encolhível Chapa de madeira

A Atlântica está sempre em busca de novas formas de aprimorar os processos, tendo  
em vista a otimização de custos e de materiais, evitando assim desperdícios.  
Um dos componentes fundamentais neste processo é o uso inteligente das embalagens. 

Para isso foram avaliadas questões como a segurança do produto e o volume de  
produção. Abaixo um detalhamento completo sobre nosso processo de embalagem:

As folhas são travadas com uma estrutura de 
madeira para garantir que as folhas e a estrutura 
não se desalinhem.

Para os itens da Linha Fortline trabalhamos 
com uma embalagem estruturada em ma-
deira e coberta com um filme transparente, 
mantendo o produto dentro de esquadro.

A placa de Duratex garante uma estrutura 
sólida e resistente para um produto de alto  
valor agregado e propicia uma maior durabilidade 
após instalada na obra.

A superfície da esquadria é protegida por uma 
placa que pode ser de Duratex ou revestida com 
filme plástico.

SAIBA MAIS SOBRE NOSSAS EMBALAGENS
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LINHA INTELIGENTE
COMPATÍVEL COM TODAS AS FORMAS DE INSTALAÇÃO

Graças à embalagem que protege os perfis e as grapas de fixação, as esquadrias da Atlântica são 
adequadas para proteger o produto de resíduos de cimento, tinta e demais acabamentos  que serão 
utilizados nas paredes. Além disso é possível instalá-las por meio da fixação com espuma expansiva ou 
parafusando diretamente no vão.

Seja qual for o método, desde que sejam respeitados o alinhamento, prumo e esquadro, o cliente terá 
uma esquadria de alta qualidade, durável e resistente.

A Atlântica é especializada na fabricação de portas e 
janelas de alumínio para os mais variados perfis de  
mercado. Trabalhamos com diferentes configurações 
de estrutura, acessórios e medidas para garantir que o  
consumidor final sempre encontrará a solução ideal  
dentro de nosso portfólio.

Produto Normatizado
Nossos projetos atendem as especificações de resistência e 
estanqueidade da ABNT.

Mais de 300 pontos de vendas
Hoje temos nossas esquadrias sendo comercializadas 
em centenas de lojas em todo o Brasil. Nosso time de  
representação garante um atendimento personalizado.

Mais informações em www.atlantica.com.br/quero-em-minha-loja

Departamento Comercial de itens padronizados: atlantica@atlantica.com.br

Uma linha completa para lojas

Confira dicas de instalação e montagem em nosso canal no Youtube



Estas e demais informações estão disponíveis em nosso site: www.atlantica.com.br

Conheça nosso sistema em http://www.atlantica.com.br/assistencia-tecnica/

Vantagens e diferenciais para consumidores e lojistas
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SUPORTE PÓS-VENDA - Diferencial para o cliente final, tranquilidade para o lojista.

Hoje a Atlântica conta com uma equipe dedicada ao pronto atendimento do consumidor final caso haja alguma  
dúvida ou o produto apresente algum tipo de dano ou característica diferente do esperado. O procedimento pode ser 
iniciado diretamente junto à fábrica por meio de nosso site, propiciando assim comodidade para o cliente e para o 
lojista. Temos uma equipe de campo treinada e capacitada para realizar os ajustes ou substituição de componentes 
in loco, na data e local agendados pela equipe de atendimento.

Acreditamos que um bom produto precisa estar vinculado a serviços e suporte pós-venda diferenciados. A  
Atlântica preza por oferecer a melhor experiência possível aos nossos parceiros lojistas, que consequentemente  
transferem essa segurança ao consumidor final. Conheça alguns de nossos diferenciais e saiba como a Atlântica irá  
enriquecer seu portfólio de produtos:

Graças a estas e outras qualidades que consolidamos nossa imagem como um dos maiores fabricantes do país,  
construindo uma história de êxito nos últimos 45 anos no mercado da construção civil. Nosso time de atendimento 
está à disposição para apresentar nossa linha de produtos e políticas comerciais.

O melhor  
custo-benefício  

do mercado

Muito mais 
do que uma 
embalagem

10 anos 
de garantia de 

fábrica

Manual de  
instruções 

online



www.atlantica.com.br

atlantica.aluminio

company/atlântica-portas-e-janelas-de-alumínio

AtlanticaPortaseJanelasdeAluminio

atlanticaaluminio

11 97234-8489

Tenha nossos produtos em sua revenda
Temos em nossas três linhas produtos para 
atender todos os perfis de clientes. Desde 
o primeiro preço até produtos de alto valor  
agregado, os produtos Atlântica atendem a  
diferentes necessidades em uma ampla gama 
de medidas.

www.atlantica.com.br/quero-em-minha-loja

Rua Pedro Ripoli, 2110 - Barro Branco
Ribeirão Pires, São Paulo - CEP 09410-020
11 4828-8100 | atlantica@atlantica.com.br


