Projetos exclusivos merecem
uma marca exclusiva.
Vidros e espelhos são tão importantes
no design de interiores que a Cebrace,
a maior empresa de vidros do País,
criou uma marca exclusiva para
atender a esse mercado.
A Vivânce oferece uma linha completa
de produtos com infinitas possibilidades
de aplicações, cores e finalidades.
Todo grande projeto leva a nossa assinatura.

Cebrace Extra Clear
Um vidro extremamente transparente,
sem o tom esverdeado comum dos
vidros incolores. Essa característica
ganha destaque em aplicações que
exigem melhor visualização do ambiente.
Além disso, é o único vidro que permite
uma reprodução natural e verdadeira das
cores quando esmaltado, envernizado,
serigrafado e impresso digitalmente.
Com transmissão luminosa superior a
de um vidro comum, Cebrace Extra Clear
é altamente requisitado para projetos
que requeiram clareza, neutralidade
e transparência.
Possibilidades de uso
• Portas
• Escadas
• Divisórias
• Guarda-corpos
• Tampos de mesa
• Prateleiras
Cores/espessuras
• Extra Clear: 4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm e 12 mm

Opções de processamento:

temperado

Casa Cor ES – Flat Praiano – Arquiteta Cyane Zoboli

serigrafado

curvado

Opções de aplicação:

monolítico

laminado

Cebrace Laqueado
Solução contemporânea e versátil,
é um dos preferidos do mercado de
decoração e da indústria moveleira.
É fácil entender o porquê: é um vidro
com muito brilho e acabamento laqueado,
que apresenta uniformidade de cor em
toda a sua extensão. E, mesmo em caso
de reposição, a cor da nova peça se
manterá uniforme.
A tinta do vidro Cebrace Laqueado não
descasca, e o aspecto do vidro não é
translúcido, permitindo total cobertura da
área e ocultando possíveis marcas de cola.
Possibilidades de uso
• Revestimentos de parede
• Portas de armário
• Balcões
• Tampos de mesa
• Prateleiras
Cores/espessuras
• Branco: 4 mm e 6 mm
• Extrabranco: 4 mm e 6 mm
• Preto: 4 mm e 6 mm
• Vermelho: 4 mm

Opções de aplicação:

monolítico

*laminado

*A laminação deve ser feita preferencialmente com PVB.
Quando laminado com a tinta interna não é recomendado para
aplicações onde há necessidade de um vidro de segurança.

Casa Cor SP – Quarto Bruno Senna
Arquiteto Allan Malouf

Vidros Refletivos
Adaptam-se aos ambientes
e transmitem brilho sem roubar
a cena. Podem ser utilizados em
diversas situações e projetos, pois
o aspecto espelhado se comporta
conforme a iluminação, permitindo
diferentes resultados.
Possibilidades de uso
• Box de banheiros
• Portas de armário
• Divisórias
• Prateleiras
• Revestimento de parede
• Tampos de mesa
• Cobertura de televisão
Cores/espessuras
Cebrace Reflecta
• Incolor: 3,15 mm, 4 mm, 6 mm,
8 mm e 10 mm
• Verde: 4 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm
Cebrace Cool Lite
• Prata: 3 mm, 4 mm, 6 mm,
8 mm e 10 mm

Opções de processamento:

temperado serigrafado curvado

Opções de aplicação:

monolítico

laminado

Casa Cor SP 2015 – Acqua Que Te Quero Água – Arq. Brunete Fraccaroli

Espelho Cebrace
Desenvolvido para quem gosta
de manter design e funcionalidade
em perfeito equilíbrio. É um autêntico
espelho cristal, não apresenta distorção
e é dez vezes mais resistente a
manchas e à oxidação. Portanto, é
o aliado ideal dos mais sofisticados
projetos de decoração de interiores.
Possibilidades de uso
Ideal para aplicação em áreas
de grandes dimensões, como:
•
•
•
•

Shopping centers
Academias
Hotéis
Residências

Cores/espessuras
• Prata: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
• Cinza: 4 mm
• Bronze: 4 mm e 6 mm
• Extra Clear: 6 mm

Opções de aplicação:

monolítico

laminado*

*A laminação deve ser feita preferencialmente com PVB.
Quando laminado com a tinta interna não é recomendado para
aplicações onde há necessidade de um vidro de segurança.

Casa Cor SP – Loft One
Arquiteto Leo Shehtman
Campinas Decor 2017 – Living – Arq. Daniele Guardini Stancati e Arq. Adriano Leal Stancati

Cebrace Extra Grosso
Com espessuras de até 19 mm,
é a solução ideal para projetos que
pedem vidros consistentes, maciços
e sofisticados. Versátil, ele pode ser
aplicado nas mais diversas formas,
conferindo modernidade e sofisticação
aos projetos.
Possibilidades de uso
• Tampos de mesa
• Balcões
• Prateleiras
• Pias
• Sistemas estruturais
• Escadas
• Colunas
• Vigas
• Guarda-corpos
Cores/espessuras
• Incolor: 12 mm, 15 mm e 19 mm

Opções de processamento:

temperado serigrafado

Casa Cor Vitória 2015 – Cozinha – Arq. Zilda Helal

curvado

Opções de aplicação:

monolítico

laminado

Cebrace Antirreflexo
Ideal para aplicações em que o
vidro precisa ser quase invisível,
possibilitando perfeita visão. Isso se
deve à sua principal característica:
quando comparado a um vidro comum,
esse produto reduz a reflexão em até
cinco vezes (quando laminado).
Além disso, sua camada antirreflexo
permite passagem de luz natural acima
de 90%, ao mesmo tempo em que
bloqueia quase 100% dos raios UV,
conhecidos por desbotar tecidos.
Essas características fazem do Cebrace
Antirreflexo o vidro perfeito para vitrines
e displays.
Possibilidades de uso
• Vitrines
• Showrooms
• Displays
• Museus
• Concessionárias
Cores/espessuras
• Extra Clear: 4 mm e 6 mm
* Outras espessuras sob consulta

Opções de processamento:

temperado serigrafado

curvado

Opções de aplicação:

monolítico

laminado

A CEBRACE
Líder do mercado brasileiro de vidro
plano, sendo a maior produtora de
vidros e espelhos da América do
Sul, há mais de 40 anos a Cebrace
oferece a mais completa linha de
produtos do setor.
Fruto de uma joint venture entre dois
dos maiores grupos do mundo no
segmento - a francesa Saint-Gobain
e a japonesa NSG -, a empresa
fabrica desde o vidro float até vidros
autolimpantes e para refrigeração
industrial e conta com três unidades
fabris no País.

Casa Cor Salvador 2017 – Sala de Almoço – Arq. Gabriel Moreno

www.vidrosvivance.com.br

