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Esquadrias Performance

Com um perfil de 68mm, é 
indicada para grandes vãos e se 
adequa a projetos de peças com 
altura máxima de 4,5 m.

Proporciona um alto grau de 
isolamento termo-acústico, sendo 
ideal para suportar  vidros duplos 
especiais de grande espessura .

Com um perfil de 56mm, é indicada 
para a maioria dos projetos em que 
se exigem performance com beleza e 
elegância clássica. Peças com 
altura máxima de 3,0 m.

Proporciona um ótimo grau de 
isolamento termo-acústico  e suporta 
vidros duplos de espessuras comerciais 
padrão.

Com um perfil de 45mm e peças com 
altura máxima de 3,0 m, esta linha 
“premium”, em madeira, apresenta 
um ótima relação custo x beneficio 
para projetos das mais variadas 
concepções.

Desenvolvida somente para vidros 
laminados simples, em diversas 
espessuras.
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Esquadrias Design

Esta linha se caracteriza pela vista 
frontal mais delgada, 45mm, que 
confere mais leveza as peças, quando 
comparadas as da série Performance. 
Mantem, entretanto, os batentes em 
seu entorno, e deixam em evidência a 
madeira com todo seu calor e 
elegância.

Peças limitadas a altura de 2,4m.

Disponiveis apenas na tipologia de 
correr, e não oferece a opção de folha 
com tela-mosquiteiro.

Característica principal desta linha 
é o estilo minimalista. 
Apoiada sobre um perfil com vista de 
40mm, e sem batentes, oferece ao 
arquiteto a máxima utilização da luz 
em cada vão. A nobreza da madeira 
permanece em perfeita união com 
grandes paineis de vidro.

Peças limitadas a altura de 3m.

Disponiveis apenas na tipologia de 
correr.
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Venezianas
Um indipensável e perfeito complemento às esquadrias quando o projeto pede o controle de 
entrada de luz e ventilação. Perfeitas como elemento de composição de fachadas, nos mais diversos 
estilos.  

Clássicas Painel MLC

Aletas Fixas

Aletas Móveis

Aletas Móveis (Fechadas)

Aletas Móveis (Abertas)

Aletas Móveis (Fechadas)

Aletas Móveis (Abertas)
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Venezianas

Rústicas Ripadas

Elementos fixos

Efeito atenuante da luminosidade.
Ventilação permanente

Quadros moveis deslizantes permitem
regular a entrada de luz nos ambientes

Vista interna (aberto)
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A Porta de Entrada MADO é uma porta 
Mexicana sem montantes. 

O desenho pode ser vertical ou horizontal. E 
a largura das Réguas pode ser entre 50mm e 
200mm, sempre em múltiplos de 50mm.

Em caso de bandeira fixa (com ou sem vidro) é 
necessário Batente Adicional

O Perfil (Espessura) da Porta é de 70 mm.

A MADO fornece as suas Portas de Entrada 
com um puxador padrão de Madeira. Caso o 
cliente queira utilizar outro puxador a 
compra e instalação do mesmo fica sob 
responsabilidade do mesmo.

Porta de Entrada MADO
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