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APRESENTAÇÃO

Parabêns, você acaba de adquirir o sistema de 
envidraçamento de sacada com a qualidade Perfect Group . 
Criamos um manual de orientação ao usuário para que você 

possa ultiliza-lo corretamente e garantir maior durabilidade 
do seu sistema. Siga atentamente as orientações descritas 
neste manual e garanta mais conforto para seu ambiente.

Neste manual você também encontra-rá maiores detalhes 
do seu sistema de envidraçamento de sacada, com nomes 
técnicos e especificações de cada um dos componentes, 

lhe auxiliando desta forma em uma melhor 
conservação do seu produto. 



CONHEÇA O SISTEMA

O seu sistema de envidraçamento de sacada é um sistema de 
painéis deslizantes, originalmente europeu. Ele permite fechar o 
vão livre da sacada sem perdê-la ou sem perder a vista que ela 
proporciona, ele é composto pelos seguintes componentes:

PERFIL SUPERIOR

Perfil U Superior

Capa do Perfil U

Trilho

Leito

Pelicula do Vidro
(vidro laminado)



Leito Inferior

Parafuso nas 
tampas dos leitos

Capa do Perfil U

PERFIL INFERIOR

Parafuso nos leitos dos vidros que oferece
ainda mais segurança ao seu sistema.   

Fechadura Dupla de alta resistência 
que ajudam a proteger o sistema na 
parte central e inferior.
  

Capa protetora em todas as usinagens 
e cortes dos perfis de alumínios, que 
oferece mais segurança e estética.

Sem Roldanas nos trilhos deslizando 
sobre um polímero de alta densidade.  

  Guia de Ajuste com apenas 2cm, 
  que facilita no manuseio das persianas 
  deixando-a mais rente ao sistema.
  

DETALHES 



FECHADURA CENTRAL

FECHADURA / APARADOR



MANUSEIO DO SISTEMA

O sistema de envidraçamento de sacada Perfect Premium, 
é composto por uma trava de segurança com chave. Para a 
abertura do seu sistema é necessário destravá-la.

Abertura

- Insira e gire a chave até o final do curso.

- Gire a folha do painel principal que contém a fechadura em 
um angulo de 90º.

- Deslize os demais paineis no sentido de abertura com apenas 
um dedo e em seguida repita o giro de 90º.

- Para abertura total ou parcial do seu sistema, agrupe todas as 
folhas no lado de abertura correspondente. 

- Trave as folhas agrupadas com o aparador localizado na parte 
inferior do sistema. 

- Para travar as folhas, levante a trava de segurança e gire-a até 
gerar o aperto nescessário para que ela não desça.

Fechamento

-  Nesta etapa, para realizar o fechamento do sistema, volte o 
vidro para o trilho encaixando o pino guia sobre a cavidade de 
usinagem.

-  Após a inserção total do pino guia na usinagem, deslize com 
apenas um dedo para o lado oposto da abertura.

-  Repita este procedimento até o fechamento total do seu 
sistema.



APARADOR

Este componente do sistema, ajuda evitar com que as folhas batam 
ou se movimentem, em caso de ventania forte e tambem auxilia para 
mater as folhas agrupadas, quando o sistema estiver aberto.

Ele também possue um pino que se movimenta por toda barra 
do aparador, permitindo travar a quantidade de folhas que desejar.

Deixe o pino para baixo para 
destravar seu sistema

Deixe o pino para cima e gire 
a trava no sentido horario. 

PINO DESTRAVADO

ATENÇÃO
Ao fechar o sistema, verifique atentamente se o pino do aparador 

está abaixado/destravado, para que você possa fechar o seu 
sistema sem danificar o leito ou até mesmo o aparador.

PINO TRAVADO

9



TRAVA DO SISTEMA

PARA ABRIR PARA FECHAR

Para garantir mais segurança, o sistema possue travas com uma 
fechadura no perfil inferior para vidros com menos de 1,5m de 
altura e dupla fechadura para vidros acima de 1,5m de altura, 
sendo uma na altura do guarda corpo e outra na parte inferior 
do sistema.

Veja abaixo como funciona a fechadura. Fique atento ao abrir  o 
seu sistema e verifique se sua fechadura não está travada, pois 
se tentar forçar a abertura com o sistema trancado, pode acabar 
danificando-a.

Gire a chave totalmente 
no sentindo anti-horário 

até ficar reta conforme a figura.

Gire a chave totalmente 
no sentindo horário 

até ficar reta conforme a figura.

G I RE G I RE



LIMPEZA DO SISTEMA

A limpeza do sistema de envidraçamento de sacada Perfect Glass, 
é realizada na parte interna de seu ambiente, de forma simples,
rápida e com segurança.

A frequência com que você realiza a limpeza do seu sistema depende 
também das condições climáticas, ventos, localização geográfica, 
o nivel de poluição atmosférica e principalmente do ambiente em que 
se encontra sua edificação, sendo ela urbana, campestre, litorânea, 
maritima ou industrial. 

Evite utilizar produtos corrosivos em sua limpeza como ácido muriático, 
ácido oxálico, soda cáustica, cal, cimento e abrasivos, como argamassa, 
gesso, pó, lixas, escovas de aço, saponaceos, etc. 

Para que a limpeza seja feita sem provocar arranhões na superficie, 
recomenda-se o uso de esponja, não abrasiva, ou pano macio com 
um pouco de alcool. Para desengrudar eventuais partes, utilizar deter -
gente neutro, com água morna em solução de 5%, ou ainda partes 
iguais de benzina retificada mais produto tensoativo. O esfregamento 
deve ser feito moderamente em movimentos circulares.

No caso de aluminio anodizado e em regiões litorâneas. É recomendável 
ainda, a aplicação de vaselina líquida nas partes externas do alumínio 
a cada 30 dias.

Todas as superficies do sistema que foram tratadas por camada 
anódica deve ser feito protegendo os perfis contra objetos 
pontiagudos, como chaves de fenda, estiletes e pregos, etc.



Para garantir uma maior durabilidade de seu produto, siga 
atentamentetodas as precauções abaixo.

    Não force a saida da folha de seu envidraçamento, verifique se a 
mesma está posicionada corretamente, para realizar a abertura.

    Para maior segurança em seu sistema sempre tranque a fechadu
-

ra do sistema, assim em caso de vento as folhas não irão abrir.

    Nunca puxe os vidros pelas borrachas que estão entre os vidros.

   Não é recomendável pisos de madeira ou qualquer outro material 
que possa danificar, caso escorra água.

   Mantenha os trilhos de seu sistema sempre limpos para que 
possa deslizar melhor o seu sistema.

    Verifique se efetuou o deslize até o fim do trilho para efetuar o giro 
e não atrapalhar o giro das demais folhas.

    Use de preferência aspirador de pó ou pincel para fazer a limpeza 
dos trilhos do sistema de envidraçamento.

    Para evitar graves acidentes e desgastes de sua vedação não 
bata as folhas do seu sistema com força.

    Garanta um melhor manuseio de seu sistema deslizando as folhas 
do seu envidraçamento de sacada uma de cada vez.

Obs. Vide condições de garantias diferenciadas no contrato.

PRECAUÇÕES



TELEFONES E SAC

Conheça agora nossos canais de comunicação para que você possa 
agilizar suas solicitações.    

MANUTENÇÃO

(11) 2922-7731  - Ramal  113
manutencao@perfectpremium.com.br

FINANCEIRO

(11) 2922-7731  - Ramal  114
financeiro@perfectpremium.com.br

SAC - Serviço Atendimento ao Cliente

(11) 2922-7731 - 100

(11) 94029-1749



www.perfectgroup.com.br

Soluções ao seu alcance!

(11) 2922-7731  |  (11) 94029-1749


