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A EMPRESA

A MG. MONTAGENS E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO, fundada em 2015 na cidade de Jaú-SP
por uma equipe com mais de 25 anos de experiência  em projetos, produção e instalação de esquadrias de alumínio e 
vidro temperado.

Especializada em obras residências e comerciais, a MG Alumínio e Vidro, trabalha com as mais diversas linhas :
- Todos os modelos de Esquadrias de Alumínio das linhas  25mm, 32mm e 42mm.                                    
- Linha completa de caixilhos de  Vidro Temperado de alta qualidade.
- Sistemas de Guarda-Corpo, Gradil e Corrimão.
- Estruturas de Fachadas Pele de Vidro e Coberturas.

Todas as linhas de esquadrias são homologadas com projetos estruturais aprovados pelos institutos de tecnologia.
Os perfis recebem tratamento de Pintura Eletrostática ou Anodização e componentes dos melhores fabricantes.

A MG Alumínio tem por objetivo atender as necessidades do nosso cliente, oferecendo um trabalho  diferenciado, 
com produtos e serviços de alta qualidade, assessoria e projetos personalizados.
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O VIDRO
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A MG. ALUMÍNIO E VIDRO, trabalha com várias tipologias de vidros. Entre elas:

        O VIDRO COMUM (float)
Fornecido nas espessuras de 4mm e 6mm,
Nos acabamentos Incolor, Verde, Fumê e Mini Boreal

A MG recomenda o uso deste tipo de vidro apenas em basculantes e janelas de pequeno porte devido a sua 
fragilidade. A MG também não faz uso do mesmo como padrão, utilizando apenas quando o cliente solicita. 

        O VIDRO TEMPERADO
Fornecido nas espessuras de 4mm, 6mm, 8mm e 10mm
Nos acabamentos padrão como  Incolor, Verde, Fumê e Bronze
E nos acabamentos Fantasia como Pontilhado, Mini Boreal e Acidato 

Produzido através de tratamento térmico, denominado têmpera, que confere ao vidro resistência mecânica a flexão a 
impactos e resistência térmica até 5 vezes maiores que a do vidro convencional, sendo este um vidro de segurança.

Este é o vidro padrão para as linhas de alumínio, utilizadas nas espessuras 4mm e 6mm para linhas de perfis 25mm 
e nas espessuras 6mm, 8mm e 10mm para as linhas 32mm e 42mm.
O caixilho pode ser feito também apenas de vidro temperado, com a nomenclatura V.T., nas medidas 8mm e 10mm.



O VIDRO

        O VIDRO LAMINADO
Fornecido nas espessuras de 6mm, 8mm, 10mm e 12mm.
Nos acabamentos padrão como  Incolor, Verde, Fumê, Bronze, Azul, Prata e Opaco (podendo ser refletivo ou comum)

Considerado um vidro de segurança, ele é composto por duas peças de vidro, intercaladas por uma película de PVB
(polivinil butiral) ou EVA (espuma vinílica acetinada), que lhe confere resistência e segurança em caso de quebra. 

O vidro laminado é comumente utilizado em esquadrias de alumínio, coberturas, sistemas de guarda corpo e fachadas.
Os vidros com reflexão também são  utilizados no controle solar, reduzindo a entrada de raios UV e calor do ambiente,
além de proporcionar maior privacidade por sua característica refletiva.  
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O VIDRO
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        O ESPELHO
Fornecido nas espessuras de 4mm, 5mm e 6mm.
A MG VIDROS, trabalha com peças de espelho de varias espessuras e acabamentos.
o mesmo podendo possuir as bordas lapidadas ou com trabalho de bisotê.

        O VIDRO INSULADO
Fornecido nas espessuras de 18mm, 22mm ou superior.
Para projetos especiais temos o vidro insulado, anti ruído. 
Composto de duas chapas de vidro laminado e uma câmara
de vácuo intermediária. 

        O VIDRO SERIGRAFADO / JATEADO
Fornecido nas espessuras de 06mm, 08mm e 10mm.
Os processos de serigrafia e jateamento fornecem um novo acabamento
ao vidro temperado, podendo ser feito em vários padrões. 

O processo de Serigrafia trata-se da  impressão de tinta a forno sobre vidro.
O processo de Jateamento, trata-se do aumento da opacidade do vidro, através do jato de abrasivo.
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A MG Alumínio e Vidro, trabalha com perfilados de alumínio nas linhas 25mm, 32mm e 42mm.
Podendo ser industrializados para diversas tipologias.
Todos desenvolvidos com alumínio de alta qualidade, certificando beleza e segurança a todos os ambientes.

        O CONTRAMARCO
Fabricado em alumínio natura, o contramarco tem a função de regularizar e vedar o vão para receber a esquadria.

O ALUMÍNIO

        O Tratamento
O perfil de alumínio natural é industrializado para tratamento de cor em pintura eletrostatica ou anodização. 

PINTURA

FOSCO

BEGE (RAL1015) PRETO (RAL9005)

ANODIZAÇÃO

BRONZE 1003 COBRE 2003 PRETO 2005

BRANCO(RAL9003)

ESPECIAIS

AÇO CORTEN CEREJEIRA VERMELHO CEREJEIRA REAL CARVALHO



A ESQUADRIA

        TIPOLOGIA
As Esquadrias de Alumínio podem ser produzidas em várias tipologias, aqui destacamos algumas:

        PORTA DE GIRO
Portas de giro de alumínio, com dobradiça, fechadura e maçaneta.
Podendo ser configurada nas opções de 01(uma) ou 02(duas) folhas,
com acabamentos de vidro, veneziana fixa, veneziana ventilada ou lambril.
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        PORTAS E JANELAS DE CORRER - 02folhas
Portas e Janelas de correr de alumínio 2 folhas, com fechadura ou fecho concha, acabamentos de vidro.

        PORTAS E JANELAS DE CORRER - 03folhas
Portas e Janelas de correr de alumínio 03 folhas, nas configurações de 03 folhas de vidro ou 02 de vidro e 01 de tela, 
com fechadura ou fecho concha, com acabamentos de vidro e tela.

        PORTAS E JANELAS DE CORRER - 04folhas
Portas e Janelas de correr de alumínio 04 folhas, com configurações de fechamento no centro (abertura central) ou 
fechamento lateral (abertura total), com fechadura e fecho concha, com acabamentos de vidro.

        PORTA DE CORRER - 06folhas
Portas e Janelas de correr de alumínio 06 folhas, fechadura fecho concha, com acabamento de vidro com opção
de 08 folhas (acréscimo de 02 folhas de tela musquiteira).

A ESQUADRIA
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A ESQUADRIA

        PORTAS BALCÃO E JANELAS VENEZIANA - 03folhas
Portas e Janelas de correr de alumínio 03 folhas, sendo 1 folha veneziana fixa, 1 folha veneziana ventilada 
e 1 folha de vidro (com opção da 4ª folha em tela musquiteira), com fechadura ou fecho concha.

        PORTAS BALCÃO E JANELAS VENEZIANAS - 06folhas
Portas e Janelas de correr de alumínio 06 folhas, sendo 2 folha veneziana fixa, 2 folha veneziana ventilada 
e 2 folhas de vidro (com opção da 5ª e 6ª folhas em tela musquiteira), com fechadura ou fecho concha.



P.11

A ESQUADRIA

        PORTA DE CORRER ATRÁS DA PAREDE
Porta de correr de alumínio com 1 ou 2 folhas, com acabamentos em vidro, veneziana, lambril ou tela musquiteira 
com fechadura ou fecho concha.

        PORTAS E JANELAS INTEGRADAS - 02folhas
Portas e Janelas de correr de alumínio 02 folhas de vidro, (com opção da 3ª folha em tela), com fechadura ou fecho,
e acabamento externo em paletas de enrolar, com acionamento manual, ou motorizado por botão ou por controle.

        PORTAS E JANELAS INTEGRADAS - 04folhas
Portas e Janelas de correr de alumínio 04 folhas de vidro, (com opção da 4ª e 5ª folhas em tela), com fechadura ou 
fecho, e acabamento externo em paletas de enrolar, com acionamento manual, ou motorizado por botão ou controle.
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A ESQUADRIA

        Janela Maxim-ar
Janelas tipo Maxim-ar, com um ou mais módulos, 
com acionamento em fecho punho ou haste de comando e braço ou pivot.
Opções de folha comum, com peitoril ou com bandeira. 

        PORTINHOLA
Portinhola linha 25, com 1 ou 2 folhas, com acabamento em vidro, veneziana ou lambril.
Com fechamento em fechadura ou tranqueta.



A ESQUADRIA

        PORTAS PIVOTANTES
Portas de alumínio com 01 ou 02 folhas, com estrutura de Linha 42mm (para entradas) ou Tubo (para fachada)
Com sistema de giro em Pivot Simples ou Mola Hidráulica de Piso. E acabamentos em vidro, lambril ou veneziana.

        PORTÕES
Portões Basculantes, com acabamento em Lambril (horizontal ou vertical), com contra-peso e suporte para motor,
Nas configurações de Portão Simples ou com Portão Social Embutido.

modelos de lambril
P.13
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        FACHADAS
Fachadas de alumínio de alta resistência, entre vãos ou cortina (externa do vão).
Moduladas em painéis de vidro laminado (fixos ou maxim-ar), com varias opções de cores, refletivas ou não.

 - Fachada Pele de Vidro... 
com módulos em alumínio e vidros engavetados aos módulos, com acabamento e fixação em guarnição
EPDM, exibindo um aspecto harmonioso entre vidro e alumínio. 

- Fachadas Structural Glazing... 
com módulos em alumínio e vidros fixados em fita VHB, exibindo o aspecto de parede de vidro modular, 
com pouca vista dos perfis de alumínio.

A ESQUADRIA
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        GUARDA-CORPO
Fabricados em alumínio e vidro, o guarda-corpo fornece segurança em escadas, sacadas e pisos superiores.

        GRADIL
Guarda-Corpo em alumínio puro, montado com grades horizontais.
Grade em perfil quadrado, retangular ou redondo.

        GUARDA CORPO PANORAMA 
Guarda-Corpo em alumínio modulado com vidros de 6mm a 10mm.
Sistema Panorama, fornece segurança e beleza ao ambiente..

        GUARDA CORPO COM BOTTON
Guarda-Corpo modulado fixado com bottons de aço inox, 
Em vidros de 10mm à 16mm, fornecendo harmonia ao ambiente.

        GUARDA CORPO EM VIDRO PURO
Guarda-Corpo modulado com vidro puro, embutido no piso. 
Em vidros de 10mm à 16mm, favorecem uma visão ampla do local.

        CORRIMÃO
Corrimão nas opções chato ou arredondado, com fixação de parede.

A ESQUADRIA



A ESQUADRIA

        COBERTURA
Cobertura planejada em módulos, com estrutura resistente em perfis de alumínio (com ou sem ventilação permanente)
e acabamento em vidro laminado, descansados sobre espuma de polietileno e vedados com silicone estrutural.

Ideais para áreas de lazer e ambientes de piscina, 
os telhados de vidro proporcionam uma redução do calor e dos raios UV além de permitir à passagem de luz natural, 
fornecendo leveza, beleza e harmonia ao ambiente.

P.16

        VENTILAÇÃO PERMANENTE
Fabricadas em alumínio e vidro, ou apenas alumínio. São várias as opções de sistemas de ventilação permanente.
Ideais para locais onde é necessária a constante passagem de ar.

        FIXOS
Quadros fixos de alumínio com acabamento em vidro para passagem de luz no ambiente, 
ou acabamentos em alumínio para revestimento.



CAIXILHO VT
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A MG Alumínio e Vidro, fornece as mais variadas tipologias de caixilhos em Vidro Temperado para o sua obra.
Com vidro e ferragens de alta qualidade, os caixilhos de vidro temperado unem de maneira eficiente luminosidade, 
beleza e harmonia aos melhores ambientes. Suas tipologias incluem:

        VITRÔS BASCULANTES
Os vitrôs basculantes, são produzidos em vidros temperados de 8mm.
Ideais para banheiros, salas, cozinhas e áreas de serviço.
(com opção de maxim-ar, com dobradiça e haste de comando)

        JANELAS DE CORRER
As janelas de correr são produzidas em vidro temperado 8mm, com as opções de 02 ou 04 folhas.
Ideais para salas, cozinhas, áreas de serviço e áreas de lazer. Permitem total passagem de luz ao ambiente. 

02 FOLHAS DE CORRER 
(1 FIXA E 1 CORRE)

04 FOLHAS DE CORRER 
(2 FIXAS E 2 CORREM)



CAIXILHO VT
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        PORTA DE CORRER
Portas de correr em sistema simples ou stanley, fabricadas em vidro temperado 10mm e opções de puxadores.
Ideais para passagens de ambientes, cozinhas, salas e áreas de serviço, áreas de lazer e espaço gourmet.

01 FOLHA DE CORRER 
(ÁTRÁS DA PAREDE)

02 FOLHAS DE CORRER 
(1 FIXA E 1 CORRE)

04 FOLHAS DE CORRER 
(2 FIXAS E 2 CORREM)

02 FOLHAS DE CORRER STANLEY 
(TODAS CORREM)

03 FOLHAS DE CORRER STANLEY 
(1 FIXO E 2 CORREM)

OPÇÃO DE 4 FOLHAS

03 FOLHAS DE CORRER STANLEY 
(1 FIXO E 2 CORREM)



CAIXILHO VT
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        PORTAS DE GIRO
As portas de giro são fabricadas em vidro 10mm. 
Montadas com 01 ou 02 folhas (ou fixos laterais) e opções de puxadores externos, as portas podem possuir sistemas 
de giro em dobradiça pivotante ou mola hidráulica de piso

01 FOLHA DE GIRO

02 FOLHAS DE GIRO 01 FOLHA DE GIRO + FIXO

        FIXOS
Quadros fixos de vidro temperado, montados em vidros 08mm e 10mm, divididos em módulos (quando necessário).
Proporcionam beleza e luminosidade ao ambiente, ideias para vitrines, áreas de lazer, espaço goumet, salas, etc.  



CAIXILHO VT
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        BOX DE BANHEIRO
Produzido em vidro temperado 08mm, e kit de alumínio em diversas opções de cores.
Os box’s podem ser fabricados em diversas configurações, sendo elas:

BOX 02 FOLHAS 
(01 FIXA E 01 CORRE)

BOX 02 FOLHAS 
(01 FIXA E 01 CORRE)

BOX 03 FOLHAS 
(02 FIXAS E 01 CORRE)

BOX 04 FOLHAS 
(02 FIXAS E 02 CORREM)

BOX DE CANTO 04 FOLHAS 
(02 FIXAS E 02 CORREM)



O PROJETO

A MG Alumínio e Vidro, trabalha o projeto dos caixilhos da sua obra.
Montamos o projeto técnico em 2D e o projeto visual em 3D (conforme necessidade do cliente). 
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OBRAS
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RESTAURANTE - JAÚ/SP SINCOMÉRCIO- ARARAQUARA/SP

CARTÓRIO DE NOTAS - ARARAQUARA/SP SEGURADORA - JAÚ/SP

COMERCIAIS



OBRAS
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UNESP LABORATÓRIOS - ARARAQUARA/SP USP MATEMÁTICA - SÃO CARLOS/SP

SHOPPING (PORTÕES E GUARITA) - JAÚ/SP SALÕES COMERCIAIS - JAÚ/SP

COMERCIAIS

CLINICA MÉDICA - ARARAQUARA/SP SALÃO COMERCIAL - JAÚ/SP



OBRAS
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RESIDÊNCIAIS



Como limpar Esquadrias de Alumínio?
A limpeza de todas as suas partes e componentes deverá ser feita com esponja ou pano macio utilizando-se de uma solução de água e detergente 
neutro a 5%, nos seguintes intervalos:
→�a cada 12 (doze) meses em zona urbana ou rural;
→�a cada 3 (três) meses em zona litorânea ou com muita poluição.
Para não agredir as esquadrias nunca deve-se utilizar vaselina, combustíveis em geral, solventes, ácidos diluídos, querosene, lubrificantes 
sintéticos, benzeno, óleo mineral, thinner, detergentes saponáceos, esponjas de aço, material áspero, lixas, abrasivos, produtos alcalinos, 
objetos cortantes ou perfurantes.

As portas e janelas exigem que seus trilhos sejam mantidos limpos, evitando o acúmulo de poeiras, que rapidamente vão se compactando 
pela ação de abrir e fechar, transformando-se em crostas de difícil remoção comprometendo o desempenho das roldanas, escovas e entupindo 
os orifícios das caixas de dreno.
As caixas de dreno devem ser limpas pelos usuários a cada 3 (três) meses, a fim de prevenir entupimentos que impossibilitarão a adequada 
drenagem da água acumulada nos perfis inferiores das esquadrias.
Quando a janela possuir persiana de enrolar, a limpeza externa deve ser feita removendo-se a tampa da caixa de rolo pelo lado interno, em 
seguida deve-se proceder a limpeza em duas ou três palhetas de cada vez.

Como limpar os Vidros?
Na limpeza, se o vidro encontra-se muito empoeirado ou engordurado, passe antes apenas papel absorvente ou jornal, quando a sujeira não 
for muito pesada, apenas álcool resolve bem.
Evite lavar os vidros ao sol, pois o calor seca rapidamente os produtos de limpeza, deixando marcas. Utilize algumas gotas de vinagre na água 
para deixar os vidros limpos e transparentes.
Use sempre panos que não soltem fiapos ou papel do tipo absorvente. Nunca use para limpeza de vidros produtos do tipo esponjas de aço ou 
de espuma de plásticos abrasivas.
Para retirar manchas de gordura de vidros opacos ou jateados, use uma colher de água sanitária misturada com um litro de água.

Instruções de Limpeza e Manutenção
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