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obra: arEna pErnambuco

local: Recife, PE

cliente: Odebrecht

descrição: 6000m² de coberturas no sistema Uniglazing.

ano: 2013

obra: shoppinG bEla visTa

local: Salvador, BA

cliente: Construtora JHSF 

descrição: 3200m² de cobertura no sistema Eco Glazing

ano: 2012

obra: Edifício rEsidEncial Em são paulo

local: São Paulo, SP

cliente: Particular

descrição: Portas VES de elevada transparência sustentam a 

cobertura, contando com vidros temperados laminados 

estruturais.

ano: 2012

obra: varandas panamby

local: Salvador, BA

arquiteto: ivan smarcevski

descrição: Fechamento de varanda em pé direito duplo, 

usando o sistema V.E.S

ano: 2012
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obra: casa busca vida

local: Busca Vida  – Camaçari-BA

projeto: adriano mascarenhas

descrição: Casa em Busca Vida no sistema VES

ano: 2012

obra: hoTEl soTEro

local: Busca Vida  – Camaçari-BA

projeto: adriano mascarenhas

descrição: Janelas no sistema VES, vidro duplo

ano: 2012

obra: porTo TrapichE rEsidEncE 

local: Cidade Baixa  – Salvador - BA

projeto: ivan smarcevscki

descrição: Coberturas e fachada no sistema Ecoglazing

ano: 2012

obra: Edifício EmprEsarial iTc

local: Recife - PE

cliente: Condomínio Internacional Trade Center

descrição: Sistema Uniglazing

Vidro laminado refletivo 12mm -  Área 6.000 m²

ano: 2012
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obra: sanTuário mãE dE dEus

local: Associação Terço Bizantino

cliente: Consórcio Mendes Junior / Atrium

descrição: Ecoglazing para coberturas e vigas de vidro. Vidro 

laminado 12mm com PVB’s coloridos, translúcidos opaco, e 

vidro temperado laminado 20mm Extra Clear. Área 160,00m2.

ano: 2012

obra: Ed. capEmisa  

local: Botafogo / Rio de Janeiro

cliente: capemisa /  construtora retrofit

arquiteto: fernando peixoto

descrição: Retrofit, em vidro no sistema Ecoglazing e 

alumínio composto na fita VHB

ano: 2011

obra: Ed. panamby mansão 

local: Horto Florestal - Salvador/BA

cliente: oas Empreendimentos

arquiteto: ivan samarcevsk

descrição: Cobertura modelado, em vidro laminado incolor 

no sistema Ecoglazing

ano: 2011

obra: shoppinG JK iGuaTEmi

local: São Paulo, SP

cliente: Wtorre Iguatemi Empreendimentos

descrição: 2 Conjuntos de SKYLigthts Vidro duplo 34mm. 

Área 2700m2.

Cubos e painéis decorativos Extra Clear 20mm 800m²

ano: 2011
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obra: alEsp

local: São Paulo - SP

cliente: Construtora Progredir

descrição: 4 conjuntos de Caixilhos especiais em aço inox

e Marquise do Hall Monumental – Vidro SentryGlas – Área 

950m².

ano: 2011

obra: casa busca vida 

local: Busca Vida /Linha Verde

arquiteta: dolores landeiro

descrição: Guarda corpo em vidro temperado e laminado 

20mm modelado in loco

ano: 2011

obra: pousada do ipÊ 

local: Caldas Novas - GO

descrição: Fachada declinada pré colada no sistema eco glazing 

com vidro laminado

ano: 2011

obra: TorrE da Tv diGiTal

local: Brasília - DF

cliente: Consórcio Mendes Junior / Atrium

descrição: Envidraçamento de 2 Cúpulas Geodésicas e 

Mirantes

Vidro laminado SKN cinza 10 mm e Polímero Hidro 

repelente. Área total 909 m². 

ano: 2010
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obra: EsTaÇão pinhEiros - mETrÔ sp

local: São Paulo - SP

cliente: Consórcio Via Amarela

descrição: Ecoglazing para Cobertura e Fechamentos laterais 

Vidro Temperado Laminado 12 mm Cool lite KNT 140 

Incolor. Fachada tipo ventilação permanente – Área 1500 m²

ano: 2010

obra: mETrÔ dE salvador 

local: Estação Lapa

cliente: Metrosal – Metrô de salvador

descrição: cobertura em vidro temperado e laminado no 

sistema Ecoglazing

ano: 2010

obra: shoppinG iGuaTEmi

Local: Salvador, BA

projeto: vidraçaria iguatemi

cliente: shopping iguatemi

descrição: Revitalização da metálica e instalação de vidro 

laminado adesivado no sistema Ecoglazing

ano: 2010

obra: ilha paraíso / cabrália 

local: Porto Seguro - BA

projeto: ivan smarcevscki

descrição: Ilha Paraiso toda no sistema VES

ano: 2010
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obra: caTEdral dE brasília

local: Brasília - DF

cliente: Tensor Empreendimentos Ltda/ Concrejato Serv. 

Técn. Engenharia S/A

descrição: Restauração da Estrutura Metálica e Substituição 

dos vidros por vidros especiais com controle solar SKN e 

Polímero Hidro repelente - Área 2.734 m².

ano: 2010

obra: Estação vila prudente - metrô sp

local: são paulo, sp

cliente: construtora andrade Gutierrez

descrição: Envidraçamento de cobertura área estimada 

2.000m² e fechamento lateral - Àrea 265 m².

ano: 2009

obra: shoppinG paralEla

local: São Paulo - SP

cliente: Consórcio Via Amarela

descrição: Envidraçamento de 03 coberturas

Vidro laminado refletivo azul 10 mm e Polímero 

Hidrorepelente Área 700 m² e Fechamento lateral  em vidro 

laminado azul 10mm Área 294m²

ano: 2009

obra: valE dos crisTais

local: Nova Lima - MG

cliente: Odebrecht

descrição: Envidraçamento de fachadas, portas, janelas de 

correr e guarda-corpo para 7 edifícios residenciais. Área 

7000m².

ano: 2009
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obra: casa EnconTro das áGuas 

local: Encontro das águas  – ba;

projeto: ivan smarcevscki

descrição: Portas e janelas no sistema VES.

ano: 2008

obra: hoTEl alTis

local: Lisboa - Portugal

cliente: Pentagonal

descrição: Revestimento das paredes externas 

Vidro serigrafado 12 mm branco - Área 750m².

ano: 2009

obra: banco do brasil

local:  Salvador/BA

cliente: Banco do Brasil

descrição: 8.000m³ em fachada em vidro refletivo

ano: 2005

obra: hoTEl uniquE

local: São Paulo - SP

cliente: Marvic’s/Método Engenharia

descrição: Consultoria técnica e execução de oito projetos 

especiais de envidraçamento e estrutura metálica, vidros 

especiais planos e curvos (totalizando 3.000m²)

ano: 2002



Tel.: 3377-0441 fax  3377-0753

Jardim das marGaridas, rua coTEGipE s/n.º - lT. 01, 
qd. 07, Galpão 4,5,6 – são crisTóvão

cEp 41510-230  salvador- ba 

E-mail:  henrique@vidracariaiguatemi.com.br /  luiz@vidracariaiguatemi.com.br  

www.vidracariaiguatemi.com.br


