


BENDIZE, ó minha alma, ao Senhor, e

tudo que há em mim bendiga o seu

nome. Salmo 103:1



Avenida Mossoró, 250 Bairro Itapetinga
Mossoró - Rio Grande do Norte - CEP 59643-310
(Referência: RN -117 – Residencial Cidade Oeste)

SAC: (84) 3061-8282

99830-0257

98765-5838

www.aspesquadrias.com.br/asp@aspesquadrias.com.br



Nasce através de algumas visitas de seus proprietários na cidade de
Mossoró revendo seus familiares e descobrindo o potencial da cidade na
crescente demanda imobiliária e a necessidade de produtos inovadores e
tecnológicos em esquadrias de alumínio e vidros especiais. Convertendo
a experiência de 15 anos como empresário no segmento em São Paulo
transferir suas habilidades para Mossoró em busca de revolucionar o
mercado local e adjacentes. Iniciando em agosto de 2013 a construção de
sua unidade de desenvolvimento e fabricação com sede própria.

Missão: Desenvolver, produzir e comercializar esquadrias de alumínio
e vidros, executando projetos e realizando sonhos, garantindo produtos
e serviços com excelência.

Visão: Ser referência do segmento no Rio Grande do Norte e
adjacentes, difundindo sua eficácia e seus valores.

Valores: De forma simples e objetiva nossa conduta deve refletir:
A valorização dos bons princípios oriundos dos mais altos padrões de
ética; Comunicação clara e precisa; Responsabilidade e confiabilidade
com todos os públicos; Sustentabilidade econômica, social e ambiental.



*PORTAS
*JANELAS
*INTEGRADAS
*VENEZIANAS
*COBERTURAS
*GRADIS
*CORRIMÃOS
*PORTÕES
*GUARDA-CORPO
*FACHADAS
*ENVIDRAÇAMENTO
*PERSIANAS

Esquadrias em alumínio, vidros e persianas desenvolvidas sob medida ou

segmentada para residência, condomínios, comércio e indústria. Tendo

como diferencial a capacidade de desenvolver projetos arrojados e

modernos em vidros especiais e esquadrias de alumínio em suas variadas

linhas, cores e acabamento, podendo dispor de acionamento manual e

automáticos.

*DELIZANTES
*BASCULANTES
*PIVOTANTES
*ARTICULADOS
*GUILHOTINA
*GIRO
*MAXIM-AR
*RETRATIL
*FIXOS
*MOVEIS
*AUTOMATIZADO
*MANUAIS
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A ASP ESQUADRIAS dispõe nesta versão de varias opções na

distribuição das folhas: tradicional com 2 folhas,moderna com 3

folhas sequencias, 4 folhas para vãos maiores e outros modelos

que agregam valor e designe em cada projeto. Caso necessário

pode ser inserido folha adicional com tela mosqueteira

aumentando sua funcionalidade e vidros em diversas cores e

modelos.



Na ASP ESQUADRIAS, sua obra têm venezianas com folhas

deslizantes de alta qualidade, podendo as palhetas ser com

ou sem ventilação, permitindo entrada de ar e isolamento

da claridade externa, e também, opção com folha interna

adicionada vidro para isolamento da ventilação ou tela

mosqueteiro. Disponibilizando tipologias diferentes de

acordo com a necessidade de cada cliente.



Com a ASP ESQUADRIAS, sua satisfação está garantida com a

linha de janela e porta balcão integrada, pois seu projeto pode

contar com as folhas internas de vidros tradicionais deslizantes

e no mesmo conjunto um sistema inovador de persianas

externas em alumínio de enrolar que ajuda no isolamento

termoacústico, com eficiência blackout (vedar totalmente a luz),

podendo ser acionado de forma manual ou motorizado.



Versatilidade nos produtos e serviços da ASP ESQUADRIAS. No

desenvolvimento de janelas com sistema maxim-ar, neste

modelo encontra-se o maior espaço de ventilação disponível,

pois com as janelas maxim-ar você tem até 95% do vão útil em

ventilação e quando fechado permite estanqueidade total em

seus componentes de vedação especial. Dispondo de uma

tipologia diversificada para aprimorar cada projeto.



Sofisticação e elegância na ASP ESQUADRIAS, com o

desenvolvimento de Portas pivotantes e de giro, com ferragens

especificas e uma composição com vidros de diferentes

espessuras, temperados, laminados e comum, disponibilizando

também palhetas e búzios em alumínio que permitem leveza e

um ótimo acabamento, com cores diversificadas. Podendo ser

acrescentado mola hidráulica para piso e área, e ainda sim,

fechaduras e puxadores personalizados.





ASP ESQUADRIAS, no-hall em portão de alumínio: basculante,

deslizante e pivotante. Matéria prima de alta qualidade e

acabamento, condicionando maior durabilidade e satisfação de

nossos clientes. Manuseio manual ou automático com sistema de

controle remoto por radio frequência, possibilitando segurança e

conforto ao entra e sair de casa. Grande variedade de modelos e

tonalidades para combinar com o seu estilo.



Exclusivo sistema de guarda-corpo da ASP ESQUADRIAS, em

alumínio permite uma montagem com ferragens especiais,

garantindo um acabamento diferenciado e personalizado, com

estrutura tubular “redondo, quadrado e retangular” de acordo

com o bom gosto de nossos clientes. Tendo como fixação

inferior e interior das colunas, chumbadores em aço com

colagem química se necessário. Garantindo maior aderência e

regulamentação das normas de segurança.



Coberturas com vidros e policarbonato, servem como cartão

de visita da ASP ESQUADRIAS, pois com muitas obras

realizadas disponibiliza vasto conhecimento em estruturas

planas, curvadas, verticais e retrátil, com aço e alumínio,

atendendo um publico exigente e sofisticado.



Com a ASP ESQUADRIAS você fica tranquilo quando necessitar

de grades de segurança para as mais variadas necessidades.

Disponibilizamos uma gama de perfis em alumínio: tubulares,

chatos, maciços e chapas, para atenderem seus diferentes

projetos, contanto com um acabamento extra resistente para

aguentar as intempéries de áreas externas e uma estrutura

robusta, se necessário para fortalecimento geral do serviço.



Também são encontrados na ASP ESQUADRIAS o sistema Stick,

conhecido como fachada, que possibilita receber vidros

colados com silicone ou encaixados, criando um efeito “pele de

vidro, tipo cortina”. Além disso, a linha pode ser empregada

nas fachadas “entre vãos” (fachadas construídas entre um

pavimento e outro, térreos ou pavimentos com pé direito altos).

Aplicando em maior parte das obras vidros refletivos e

laminados, objetivando maior eficiência contra o calor

excessivo provocado pelo sol.



Também na ASP ESQUADRIAS, dispomos de toda

infraestrutura com mão de obra qualificada para atender

qualquer projeto em vidros temperado com espessuras,

dimensões, tipologias e ferragens diversificadas. A grande

vantagem dos sistema com vidro temperado é a multiforme

onde pode ser aplicado, atendendo desde simples boxes para

banheiro até fachadas e pisos sofisticados.



Um toque de classe na ASP Esquadrias combinando design,

conforto e segurança com bastante inovação tecnologia em

fechamentos de áreas. Com disponibilidade de abertura

sincronizada dando até 95% de ventilação este sistema

possibilita um fácil manuseio garantindo um ambiente

agradável e com visibilidade total. Composição estrutural em

alumínio reforçado com vidros laminados ou temperados,

atingido normas ABNT, garantindo padronização com

eficiência no produto/serviço acabado.



Com a ASP Esquadrias você também têm o suporte

necessário na hora de decorar seus ambientes com persianas

modernas e elegantes em seus variados modelo, pois

dispomos de toda a linha de persianas: Vertical, Horizontal,

Rolo, Romana,Doblo-vision e Painel em Tecido, PVC,Alumínio

e tudo que encontra-se de mais moderno no segmento.



A ASP ESQUADRIAS, vêm através desta apresentação tornar

clara seu ramo de atividade no segmento de esquadrias e

vidros para a construção civil em seus mais variados

produtos, buscamos transmitir nossa capacidade em

executar projetos, comercializando produtos e serviços com

qualidade e tecnologia, consolidando em seu negocio,

parcerias sustentáveis e duradouras, agregando valor e

influenciando no designe de arquitetos, engenheiros e

construtores inovadores e modernos.

Desde já, agradecemos a oportunidade em poder negociar e

fazer parte do hall de fornecedores, objetivando prestar um

excelente serviço em esquadrias de alumínio e vidros para

atender seus projetos e sua empresa com o máximo de

eficiência.

ASP ESQUADRIAS

Alexandre Luiz  




