
UM NOVO CONCEITO 
EM ESQUADRIAS



Sobre a Técnica 
Esquadrias Especiais

Fundada em 2002 por Luiz Angelo 
e Marcos Cestaro, profissionais 
com mais de 30 anos de  
know-how no segmento de 
esquadrias de alumínio,  
a Técnica Esquadrias Especiais 
consolidou-se, ao longo dos anos, 
pela expertise técnica e pelo 
atendimento próximo ao cliente, 
com uma atuação pautada pela 
integridade, comprometimento  
e transparência. 

Sempre em busca de melhorias e da excelência 
no atendimento, a empresa valoriza parcerias, 
investe em tecnologia, no conhecimento e potencial 
humano, fornecendo produtos de alta eficiência, que 
proporcionam economia e maximizam resultados.
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Estrutura

 PRODUÇÃO   ADMINISTRAÇÃO 
E ÁREA TÉCNICA

•  Equipamentos e ferramentas de última geração

•  Capacidade produtiva de aproximadamente 25 
toneladas de esquadrias por mês

•  Foco no atendimento ao cliente

•  Melhoria contínua de processos

•  Equipe técnica composta por 
engenheiros, arquitetos e 
tecnólogos experientes  
e especializados

•  Investimentos na capacitação 
dos colaboradores e incentivo 
à cultura corporativa

Área administrativaÁrea técnica Fábrica
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Centro de Usinagem Dali 70 Máquinas de corte dupla cabeça Precision TS2 550



Evolução
No mercado desde 2002, a 
Técnica Esquadrias Especiais 
vem apresentando crescimento 
consistente e sustentável nos 
últimos anos.

Em 2012, já reconhecida pelo 
setor da construção civil, a Técnica 
triplicou o volume de produção 
em relação ao início das atividade. 
Hoje, a empresa soma mais de 
200 mil m² de fachadas instaladas. 

A empresa, que começou com 
uma equipe de cinco pessoas, em 
2016 conta com 62 colaboradores 
diretos e até 70 prestadores de 
serviços externos.
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Soluções para obras 
complexas e arrojadas

Fabricação e instalação de esquadrias 
especiais, fachadas Unitized e Stick e 
revestimentos ACM, em todos os sistemas 
de alumínio. Além disso, realizamos 
manutenção preventiva e corretiva, retrofit 
e lavagem de fachadas e coberturas.
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UNITIZED

•  módulos prontos de fábrica

•  rapidez na montagem

•  sem necessidade do  
uso de andaimes e  
serviços externos

Sistemas de 
fachadas e 
fixação

Hotel Hilton • RJ 
Sistema Unitized 
Construtora: Racional Engenharia

Armazenagem Ancoragem Painel Unitizado Içamento de vidro

Sobre a  
Técnica

Sistemas de 
fachadas e fixação 

Clientes  e 
Parceiros

Obras em 
destaque



Bomba Bi-componente Ancoragem em alumínio Protótipo do painel Içamento dos painéis
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Hospital Albert Einstein • SP 
Mix de Esquadrias:  

Unitized, Grid e Structural Glazing 
Construtora: Racional Engenharia



STICK

•  peças instaladas por etapas e serviço externo 
realizado com auxilío de equipamentos

•  opção de baixo custo para transporte e manuseio

Instalação de 
colunas e travessas

Içamento de vidros com 
ventosa elétrica e monovia

Instalação de quadros de vidro
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Ed. Renato Paes de Barros • SP 
Sistema Stick e Structural Glazing 

Construtora: Toledo Ferrari 



STRUCTURAL 
GLAZING

•  sistema em que os 
painéis são fixados à 
estrutura de alumínio, 
deixando apenas o 
vidro aparente

Mooca Plaza Shopping • SP 
Structural Glazing 

Construtora: Racional Engenharia
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ENCAIXILHADOS

•  esquadrias com 
painéis encaixilhados 

•  mantêm expostas 
a marcação e a 
estrutura em alumínio

UNIP Tatuapé • SP  
Fachadas Sistema Glazing  

Construtora: Sociedade Comercial
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Park Shopping Campo Grande • RJ  
Sistema Grid  

Incorporadora: Multiplan
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GRID

•  marcação vertical e 
horizontal por meio 
de perfis

•  mantém os perfis 
estruturais na parte 
interna do vidro



SPIDER GLASS

•  fixação dos vidros 
por meio de 
estrutura totalmente 
articulada 

•  proporciona 
movimento e 
transparência à 
fachada

Shopping Granja Viana • SP 
Sistema Spider Glass 

Construtora:  Racional
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 ESQUADRIAS

GUARDA-CORPOS

perfis especiais com 
diversas combinações 
em alumínio e aço 
inoxidável

CAIXILHOS

vidros insulados, persianas 
embutidas termoacústicas e 
janelas com persianas integradas

PORTAS

várias tipologias simples 
e automatizadas

Linha Easy Clean de portas 
e janelas, desenvolvida 
especialmente para hospitais
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Revestimentos em alumínio 
composto (ACM), Wallcap e Pertech

 REVESTIMENTOS

Revestimentos com painéis 
pertech padrão madeira
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MARQUISE

coberturas 
para proteção, 
acesso, ligação 
ou delimitação

COBERTURA  
DE VIDRO

solução versátil para 
diversos tipos de 
ambientes comerciais

BRISES

horizontais e verticais com 
diferentes tipos de fixação

Park Shopping Campo Grande • RJ  
Sistema Grid  
Incorporadora: Multiplan
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 COBERTURAS



Estudo de nivelamento 
para cobertura

Projeto da estrutura 
metálica claraboia em 3D

Protótipo com desnível Manta Aluband 
de estanqueidade

Colagem do Vidro 
com VHB 3M

Instalação da 
cobertura de vidro
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Shopping Village Mall • RJ 
Sistema Stick e ACM 

Construtora: Racional Engenharia



MANUTENÇÃO 
• remoção de resíduos e silicones em 

fachadas de alumínio e nova aplicação 

• revisão e substituição de componentes 
e guarnições 

• eliminação de infiltrações com soluções 
técnicas de vedação e estanqueidade 
de água e ar 

• substituição de vidros quebrados, 
simples ou insulados 

• manutenção e troca de placas de ACM 
e granito

Com planejamento logístico avançado 
e profissionais especializados, a Técnica 
executa a obra em horários especiais 
e com equipamentos certificados, 
sem prejudicar o funcionamento do 
empreendimento.

LAVAGEM
higienização de coberturas  
e fachadas de acordo com as 
normas ABNT e padrões de 
sustentabilidade.

RETROFIT 
recuperação estética que 
preserva a arquitetura original 
do empreendimento, além 
de modernizar e melhorar 
a segurança e o conforto 
ambiental.

Hospital Albert Einstein • SP 
Manutenção de coberturas e esquadrias

Shopping Praça da Moça 
Diadema • SP 
Manutenção de coberturas

  MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA, RETROFIT E 
LAVAGEM
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Hospital Santa Catarina • SP 
Manutenção de esquadrias e coberturas, 
retrofit com sistema easy clean 



Obras em destaque

Edif. One Eleven Home and Work • SP 
Structural Glazing, sistema stick e ACM 

Construtora: Toledo Ferrari

Edif. Mid Town • SP 
Sistema Grid e ACM 
Construtora: Toledo Ferrari
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Centro Tecnológico de Pesquisas GE • RJ 
Sistema Unitized e Stick 
Construtora: Racional Engenharia

 EM ANDAMENTO Ed. Comercial Haddock Business • RJ 
Sistema Stick 

Construtora: Even

 CONCLUÍDAS
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Muito obrigado!

central@tecnicaesquadrias.com.br

solange@tecnicaesquadrias.com.br

(11) 2662-4444 / (11) 98693-9923

www.tecnicaesquadrias.com.br

Experiência, inovação e 
atendimento diferenciado 
fazem da Técnica a melhor 
escolha em esquadrias.

Voltar ao 
menu principal


