Redevco Rio Negro - SP

Inteligência. Esta é a primeira qualidade deste produto concebido para
se ajustar perfeitamente ao seu projeto. Além de ser inovadora,
contemporânea e atualizada com os mais exigentes conceitos da
arquitetura moderna, a Linha Offset oferece - fato altamente relevante
- extrema praticidade e rapidez na instalação.
Outros diferenciais:
> Melhor resultado estético;
> Montagem dos perfis a 90º sem usinagens de encaixe;
> Sistema de drenagem mecânica com defletores;
> Folhas maxim-ar acopladas nos rebaixos
dos montantes e das travessas;
Com alinhamento ortogonal perfeito, traz a possibilidade de construção
de fachadas contínuas ou com entrevãos, em composições curvas ou
deflexionadas, e opções de perfis para combinar tanto com sistemas
de cortinas e persianas para sombreamento de ambientes como com
Millenium - SP

fachadas ventiladas.
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Linha de produtos
Construção Civil:

SÃO PAULO - SP (FILIAL & MATRIZ) (11) 3879-3200 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC (47) 3263-8300 | BELO HORIZONTE - MG
(31) 3490-9300 | CAMPINAS - SP (19) 3233-6533 | CURITIBA - PR (41) 3376-6463 | FORTALEZA - CE (85) 4012-6800
PORTO ALEGRE - RS (LOJA VAREJO) (51) 3337-1011 | PORTO ALEGRE - RS (51) 3374-9410 | RECIFE - PE (81) 2102-6800
RIBEIRÃO PRETO - SP (16) 3969-9460 | RIO DE JANEIRO - RJ (21) 2136-6800 | SALVADOR - BA (71) 2103-6800
SOROCABA - SP (UNIDADE FABRIL) (15) 3238-8090 | VITÓRIA - ES (27) 3337-8926

www.belmetal.com.br

