


índice

05. PORTA E PAINEL COM TV (LINHA TV SOUND) 25
06. VIDROS, PERFIS, PUXADORES E SISTEMAS 29
07. DIVISÃO DE AMBIENTES 35
08. RESIDENCIAL E CORPORATIVO (LINHA LOCK E LINHA SHAFT) 39

01. ARMÁRIOS DE VIDRO (LINHA VÍTREO) 05
02. ESPELHOS (LINHA LUXES, MY LUXES, ADNET E ORGÂNICOS) 09
03. PRATELEIRAS ILUMINADAS (LINHA ORIZON) 17
04. ESTRUTURAS METÁLICAS (LINHA FRAME) 21



CATÁLOGO ALL IN ALUMIGLASS . 05

LINHA VÍTREO

01

ARMÁRIOS 
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A Linha Vítreo contempla armários feitos 
a partir da junção do vidro com o alumínio, 
levando muito requinte para os ambientes. 
Super atual, pode ser utilizada nos mais 
diversos projetos, como cristaleiras, estantes 
para livros e o que mais a imaginação desejar.

Com a modernidade e os espaços cada vez 
mais limitados, a mobília frequentemente 
desempenha um papel duplo, oferecendo 
espaço de armazenamento e decoração 
ao mesmo tempo, fazendo uso de muito 
vidro e prateleiras. Por isso, nossos 
armários em vidro são perfeitos para 
embelezar e deixar os projetos funcionais.

Contando com acabamentos e tamanhos 
personalizados, a LINHA VÍTREO se adapta 
aos ambientes com muito charme.

LINHA 
VÍTREO

ARMÁRIOS DE VIDRO
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LINHA LUXES, MY LUXES,
ADNET E ORGÂNICOS

02

ESPELHOS
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Os espelhos iluminados da LINHA LUXES 
possuem um visual que transmite a sensação 
de flutuação quando fixados à parede. 
Compostos por materiais de alta resistência 
e durabilidade, unem iluminação e tecnologia 
com a utilização do Espelho Belga, 
o melhor espelho do mundo!

O modelo redondo com iluminação em LED 
destaca-se de modo singular quando aplicado 
em ambientes para a utilização de maquiagem 
e cuidados com a pele, os quais exigem maior 
claridade e nitidez.

Já o modelo retangular possui tamanho 
personalizável, podendo se encaixar em 
todos os espaços, uma ótima opção para 
ambientes da rede hoteleira. Além disso, 
possui três opções de tonalidades de LED, 
podendo também ser escolhida a opção com 
a tecnologia do Painel Digital Touch, que 
possui multi-funções como Sistema de Som, 
Bluetooth e Anti-embaçante.

LINHA 
LUXES

ESPELHOS ILUMINADOS
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A versatilidade do MY LUXES vai além 
do seu formato compacto, que possibilita 
ser levado para qualquer lugar. Com três 
opções diferentes de acabamento, se encaixa 
perfeitamente em todos os estilos de projeto, 
garantindo um toque de sofisticação.

Além de gerar reflexos sem distorções devido 
à sua iluminação frontal, o espelho My Luxes 
possui iluminação LED na temperatura de 
cor branco neutro (4500K), o tom ideal para 
maquiagem, garantindo a fidelidade de cores 
dos produtos e da pele.

A iluminação também conta com duas opções 
de IRC (Índice de Reprodução de Cor), o IRC 
> 80 e IRC > 90. O IRC é a referência oficial 
mundial para medir a capacidade da luz 
elétrica reproduzir corretamente as cores, 
tendo como base a luz natural. Em questões 
de fidelidade de cores, considera-se IRC > 80 
muito bom, sendo ótimo para uso doméstico. 
Já o IRC > 90 é considerado excelente, com sua 
indicação para uso profissional.

MY LUXES 

ESPELHOS ILUMINADOS
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O ESPELHO ADNET (ESCANDINAVO) possui formato 
redondo, cores neutras e é sustentado por cinta 
ou corda de sisal.

Além de ser autêntico, combina com diversos 
estilos que propõe gestos minimalistas, elementos 
e texturas com propósito de criar aconchego e 
ressaltar detalhes. Com todo o seu charme, quando 
inserido em ambientes menores propicia a sensação 
de amplitude. Este mix de possibilidades faz com que 
combine com qualquer outra decoração no ambiente, 
tornando-se um elemento de destaque.

Os ESPELHOS ORGÂNICOS são ideias para os mais 
diversos ambientes, transmitindo também a sensação 
de amplitude com um toque contemporâneo e clean, 
sendo extremamente versáteis com um design 
diferenciado do convencional.

ESPELHOS ADNET 
E ORGÂNICOS 

ESPELHOS
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LINHA ORIZON

03

PRATELEIRAS 
ILUMINADAS
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Com um design linear, as Prateleiras Iluminadas da 
LINHA ORIZON possuem um visual elegante e minimalista, 
fornecendo destaque com sutileza aos ambientes. 
Compostas por alumínio e vidro, podem ser consideradas 
atemporais e de fácil composição, adaptando-se aos 
projetos dos diversos estilos, tanto em ambientes 
comerciais quanto residenciais.

As Prateleiras Iluminadas estão 
disponíveis em duas versões: 

Interna: com indicação de uso na parte interna 
de armários, onde ficam apoiadas nas laterais do móvel;
Externa: com indicação de uso para fixação na parede, sem 
a necessidade de apoios nas laterais. Além disso, temos 
também a Estrutura para Prateleiras Iluminadas, que ajuda 
a compor os projetos com muito requinte.

O tamanho e as cores dos perfis e vidros das 
Prateleiras Iluminadas da LINHA ORIZON também 
podem ser personalizados de acordo com 
as necessidades de cada projeto.

LINHA 
ORIZON

PRATELEIRAS ILUMINADAS
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LINHA FRAME

04

ESTRUTURAS 
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A LINHA FRAME é composta por estruturas 
metálicas multifuncionais e estruturas para 
prateleiras, ambas produzidas em alumínio. 
Elas se adaptam de forma versátil aos diferentes 
ambientes e em diversos formatos, possibilitando 
a criação desde um pequeno criado-mudo até 
um sofisticado closet, sendo uma ótima opção 
também para a rede hoteleira.

Diferentemente das estruturas convencionais 
produzidas em aço carbono, o alumínio suporta 
com maior resistência aos choques e trombadas 
que podem descascar a pintura, muito comuns 
na fase da montagem dos móveis. O alumínio 
também evita a oxidação, proporcionando 
maior durabilidade, especialmente em regiões 
litorâneas ou em locais úmidos.

A LINHA FRAME pode ser mesclada com outros 
materiais, como madeira e vidro, e conta com 
acabamentos e tamanhos personalizados, se 
encaixando nos ambientes de maneira perfeita.

LINHA 
FRAME

ESTRUTURAS METÁLICAS
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LINHA TV SOUND

05
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A LINHA TV SOUND é composta pelo Painel TV 
Sound e pela Porta TV Sound, sendo a única do 
mercado brasileiro, com Patente Registrada, que 
resolve o problema do som abafado dos televisores 
sem a necessidade de adquirir equipamentos 
de som extras, como caixas acústicas 
ou home theaters.

Em testes realizados pelo departamento de 
engenharia da Alumiglass, foi comprovado que 
os produtos da linha ainda funcionam como 
amplificadores naturais, tendo um aumento de 
10% do potencial sonoro após a instalação da 
TV original no sistema TV Sound.

Além de todos os benefícios, o tamanho e as cores 
dos perfis e vidros das portas e painéis da LINHA 
TV SOUND podem ser personalizados de acordo 
com as necessidades de cada projeto.

LINHA 
TV SOUND

PORTA E PAINEL COM TV
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Com uma enorme variedade de cores e texturas, possuímos opções 
de VIDROS desde os tons mais neutros até os metalizados, através 
das linhas abaixo:

Linha Clean - vidros lisos / Linha Essence - vidros lisos / Linha 
Metallic Glass - tons metalizados / Linha Vintage - vidros 
com textura / Linha Grivé - vidros com textura / Linha Origin - 
tecidos, costuras e couro sintético / Coleção Design - impressão 
personalizada / Tampos 

Na Linha Creative Colors, também é possível escolher qualquer cor 
para aplicar nos vidros, personalizando ainda mais os ambientes de 
acordo com as necessidades.

A LINHA DE PERFIS da Alumiglass foi desenvolvida para se integrar 
com harmonia e elegância os mais variados vidros de nosso portfólio, 
formando uma perfeita integração que complementa com fidelidade 
as cores e os acabamentos, tornando-os um conjunto único.

Nossos perfis em alumínio possuem design pensado para 
se destacar nos ambientes de maneira requintada, com 
opções para todos os estilos.

Também é possível escolher qualquer cor para aplicar 
nos perfis, personalizando ainda mais os ambientes 
de acordo com as necessidades.

VIDROS E PERFIS

VIDROS, PERFIS, PUXADORES E SISTEMAS
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Os puxadores são os detalhes que podem mudar totalmente o visual 
de um projeto. Pensando nisso, desenvolvemos várias opções para 
se encaixar nos mais variados estilos e ambientes.

A LINHA GAP, composta pelos modelos Wave, Ellipse, Trace, Ball e Square, 
possui diferentes tamanhos e opções de acabamentos, com seu design 
inspirado em formas geométricas.

A LINHA PARA ALUMÍNIO é perfeita para ser utilizada nos perfis de alumínio, 
possuindo modelos mais minimalistas e também mais robustos, proporcionando 
sempre a melhor escolha.

A LINHA PARA MDF é composta por opções quando são utilizadas 
portas de madeira. Também com diversos modelos, podem 
ser aplicados em projetos de todos os estilos.

As opções de sistemas disponíveis em nosso catálogo são 
inúmeras: Sistema Deslizante, Sistema Suspenso, 
Sistema Suspenso Sobreposto e Linha Nexus.

A tecnologia aplicada aos nossos modelos de sistemas 
engloba também um design clean e elegante. 
Com opções suspensas ou sobrepostas, podem 
ser escolhidas de acordo com o visual que 
o ambiente deseja transmitir, obtendo sempre 
o melhor benefício funcional e estético.

PUXADORES
E SISTEMAS 

VIDROS, PERFIS, PUXADORES E SISTEMAS
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A necessidade de otimização dos ambientes está cada dia 
mais evidente. O espaço disponível já não é mais como 
há uns anos atrás, quando os ambientes de interação das 
casas possuíam um layout amplo e arejado.

Os ambientes também estão cada vez mais integrados, 
por isso, nossa linha de DIVISÃO DE AMBIENTES é perfeita 
para proporcionar fluidez e ao mesmo tempo privacidade.

Com diversas opções de cores para os vidros e perfis, são 
ótimas escolhas para ambientes “nômades”, que precisam 
se adequar a diferentes situações.

A divisória de ambientes com o sistema NEXUS 
possui a tecnologia denominada “mão amiga”, 
possuindo um sistema que, depois de instalado, 
fica imperceptível aos olhos, e conecta as diversas 
portas entre si, facilitando a abertura 
e o fechamento. Uma porta é capaz de conduzir 
as outras em um único movimento 
de deslizamento suave.

DIVISÃO DE 
AMBIENTES

DIVISÃO DE AMBIENTES
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08
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Ambientes residenciais e corporativos podem exigir 
maior privacidade em locais como closets, salas de 
reuniões e home offices, além da necessidade de 
transmitir segurança sem deixar de lado o design.

Para unir privacidade e sofisticação, a LINHA LOCK 
apresenta variedades nas divisões de ambientes com 
fechaduras. Com a opção de aplicação com marco 
em alumínio no mesmo acabamento da porta, 
possui as variações DESLIZANTES, PIVOTANTES 
E GIRO, adequando-se às cores de qualquer 
ambiente através da ampla gama de vidros 
disponíveis em nossas linhas.

Para deixar o projeto ainda mais contemporâneo, 
a LINHA LOCK é produzida no perfil Thor e dispõe, 
além dos já conhecidos modelos de puxadores alça, 
opções de puxadores da Linha GAP Duplo, os quais 
são diretamente usinados no vidro, deixando o visual 
clean e com um design totalmente diferenciado.

LINHA 
LOCK

RESIDENCIAL E CORPORATIVO
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Para garantir o fechamento de aberturas 
em áreas comuns de prédios e residências 
com um toque de design estético 
diferenciado, criamos a LINHA SHAFT.

A Linha Shaft tem a função de ser utilizada 
para o fechamento de aberturas, vãos 
e shafts, que são passagem e visualização 
de tubulações hidráulicas, elétricas, ventilação, 
gás e hidrantes, com efeito de tornar mais 
agradável visualmente e esteticamente.

Com o objetivo de proporcionar a ventilação, 
a porta possui uma abertura - que pode ser 
na parte inferior ou superior -, enquanto o 
vidro pode ser com a cor de sua preferência. 
Também é possível adicionar as fechaduras 
da Linha Lock e puxadores exclusivos da 
alumiglass.

LINHA 
SHAFT

RESIDENCIAL E CORPORATIVO



Cada dia mais em alta na decoração, os RIPADOS 
vêm ganhando cada vez mais adeptos devido a sua 
beleza e versatilidade. Este elemento atemporal 
invadiu os projetos de mobiliário, tanto em 
ambientes residenciais quanto corporativos.

Produzido em alumínio, ele oferece inúmeras 
vantagens em relação à madeira, como 
a capacidade de resistir a locais úmidos 
e regiões litorâneas, possibilitando 
a sua aplicação em ambientes externos.

Com uma vida útil maior e instalação 
simplificada, os ripados em alumínio 
também evitam problemas comuns da 
madeira, como o mofo, apodrecimento e cupins.

RIPADOS
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RESIDENCIAL E CORPORATIVO
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CONHEÇA TODOS OS PRODUTOS QUE A ALUMIGLASS PODE OFERECER À SUA EMPRESA




