
Linha Habitat by Cebrace

Vidros de proteção solar para residências

Catálogo de Produtos



A luz traz vida para qualquer ambiente. E agora é a Linha Habitat by Cebrace
que traz para dentro do seu lar apenas o melhor do sol: o conforto, o bem-estar
e a beleza da luz natural, deixando o calor do lado de fora.

Habitat é a linha residencial da Cebrace que protege você, a sua família e o 
seu lar dos raios UV, fazendo com que o sol entre na sua casa da maneira mais 
aconchegante.

Vidros Habitat by Cebrace
Proteção para a sua casa, conforto para você.



ONDE UTILIZAR OS VIDROS HABITAT? 

•  Fachadas

•  Portas

•  Janelas

•  Coberturas e pergolados

•  Fechamentos de sacadas

CONFORTO 

Redução de até 70% do calor. Ou seja, só o melhor da luz para dentro do ambiente.

BELEZA 

Vidros que combinam uma estética sofisticada com um alto padrão de acabamento.
O resultado é um design moderno e elegante para qualquer residência.

ECONOMIA 
Economia no uso da iluminação artificial e do ar-condicionado de até 30%.

SUSTENTABILIDADE
Menos calor no ambiente resulta em menos gasto com energia elétrica.
Bom para você, ótimo para o meio ambiente.

PROTEÇÃO UV
Reduz a entrada dos raios UV e diminui os danos à pele e à vida útil dos móveis,
dos carpetes e dos tecidos.



A Linha Habitat Neutra tem visual semelhante ao do vidro comum, mas recebe uma metalização
de estética mais suave, que melhora a iluminação dos ambientes. É a escolha para quem quer uma 
maior integração da casa com o ambiente externo, sem abrir mão da proteção contra os raios UV.

Já a Linha Habitat Refletiva é a escolha de quem quer privacidade. O seu aspecto espelhado 
impede a visão do lado de fora durante o dia. E isso sem prejudicar a visibilidade de quem 
está do lado de dentro do ambiente.

CORES

Linha Refletiva: Cinza, Esmeralda e Champanhe

Linha Neutra: Incolor e Cinza

DUAS VERSÕES, UM CONFORTO SEM IGUAL.

Dados referentes a vidro na espessura de 4 mm. Quando laminado, o desempenho de proteção UV do produto é de 99,6%.

Dados referentes a vidro na espessura de 4 mm. Quando laminado, o desempenho de proteção UV do produto é de 99,6%.



Temperado
Vidro de segurança que recebe um tratamento térmico que o torna mais rígido e cinco vezes 
mais resistente à quebra. Em caso de quebra, produz pontas e bordas menos cortantes, 
fragmentando-se em pequenos pedaços arredondados.

Laminado
Vidro de segurança que não permite o atravessamento do vão. Quando quebrado, os cacos 
ficam presos ao PVB, evitando ferimentos graves. Além disso, o vidro laminado oferece 
atenuação acústica e também reduz a entrada dos raios UV em quase 100%.

Segurança para a sua família em cada detalhe.

Agora, que você já conhece os benefícios dos vidros Habitat, é essencial que saiba também 
sobre a importância de escolher um vidro de segurança seguindo a Norma ABNT NBR 7199.



FALE COM A GENTE:

A Cebrace está à disposição para esclarecer as suas dúvidas e ouvir as suas sugestões.

www.vidroshabitat.com.br

cebrace.com.br

@cebracevidros 

/cebrace

Vidros Cebrace


