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Guardian® Glass ajuda a projetar e a melhorar o conforto da sua casa 

com o configurador de janelas 

Bertrange, Luxemburgo, 25 de Outubro de 2017 - Substituir as janelas de uma casa, 
um processo essencial e necessário quando procuramos melhorar a qualidade de uma 
espaço e torná-lo mais confortável e cómodo, pode também ser uma tarefa árdua e 
complicada. Nem sempre temos as informações certas, nem conhecemos os fatores 
técnicos a ter em conta para fazer a escolha certa. 
 
A escolha do  tipo de vidro é o ponto-chave de todo o processo. Qual o mais adequado 
a cada lar? Quais as necessidades que deve assegurar? Quais os benefícios mínimos 
a procurar? ... Tudo isso influencia diretamente na forma como vivemos os espaços, 
como são apreciados e o quanto são confortáveis. O vidro de uma janela tem um 
impacto direto nessa divisão. Com ele, pode regular a temperatura, economizar nos 
consumos de energia, diminuir o ruído exterior ou mesmo aumentar a sua segurança. 

Na Guardian Glass ajudamos o cliente final em tudo isso. Orientamos e aconselhamos 
durante todo o processo para que idealize e melhore a sua vida em casa. Temos 
produtos feitos à sua medida e as e ferramentas que ajudam a identificá-los de forma 
fácil e rápida. 

Com este objetivo, a Guardian Glass desenvolveu um configurador de vidro online 
específico e avançado no qual, cada um de nós, de forma intuitiva e sem qualquer 
dificuldade, poderá caracterizar a sua casa e os requisitos que pretende ver 
assegurados com a substituição das suas janelas. 

Basta responder a um pequeno grupo de perguntas e o configurador Guardian Glass 
indica que tipo de vidro melhor responde às suas necessidades, quais os aspetos 
acautelados e capazes de melhorar, bem como qual o distribuidor mais próximo de si 
na ampla rede de profissionais da Guardian Glass a que pode recorrer para melhor 
configurar o vidro e proceder à sua substituição. 
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Aceda ao configurador de vidro Guardian Glass em: www.janelasadentro.pt  

 

 
 

Imagem do configurador de vidro online do Guardian Glass. 
 
Além de tudo isto, preenchendo o formulário e concluindo o processo, todos os nossos 
clientes entram automaticamente no sorteio para um fim de semana na “A Casa do 
Deserto", uma casa praticamente toda em vidro que a Guardian Glass se encontra a 
construir no deserto de Gorafe, Granada, para mostrar a importância do vidro no 
conforto de uma casa. “A Casa do Deserto" será constituída por um quarto, uma casa 
de banho e uma sala de estar. Desafiará a natureza, olhando diretamente para a 
paisagem numa das regiões climatéricas mais extremas da Europa. Já se imaginou a 
passar um fim de semana nesta casa com todo o conforto? 
 
Descubra mais sobre o projeto "A Casa do Deserto" e o Regulamento do sorteio aqui: 
www.acasadodeserto.pt  
www.facebook.com/TuMundoDeVentanasAdentro/ 
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Renders do projeto "A Casa do Deserto". © Guardian Glass e Ofis Architects. Todos os direitos reservados. 
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Guardian Glass 
A Guardian Glass, uma das mais destacadas unidades de negócio da Guardian Industries, é 
das maiores fabricantes mundiais de produtos de vidro float (plano), revestido e transformado. 
Nas 25 fábricas de vidro float que detém em todo o mundo, a Guardian Glass produz vidro de 
elevado desempenho para utilização em aplicações arquitetónicas exteriores (comerciais e 
residenciais) e interiores bem como na área dos transportes e em produtos técnicos. O vidro da 
Guardian está presente em casas, escritórios, automóveis e em algumas das mais 
emblemáticas referências arquitetónicas mundiais. O Guardian Glass Science & Technology 
Center trabalha continuamente com o objetivo de criar novos produtos e soluções de vidro com 
recurso às mais avançadas tecnologias, para ajudar os clientes a see what’s possible™ (ver 
todas as possibilidades). Visite guardianglass.com. 

 

Guardian Industries 
A Guardian Industries é uma empresa mundial sediada em Auburn Hills, Michigan, que 
emprega cerca de 17.000 pessoas e mantém unidades de produção na América do Norte, 
Europa, América do Sul, África, Médio Oriente e Ásia. O diversificado grupo de empresas da 
Guardian opera no fabrico de produtos de vidro float, revestido e transformado de alto 
desempenho, no fabrico de alta qualidade de componentes de plástico cromado e pintado para 
as indústrias automóvel e de camiões comerciais bem como na distribuição de produtos 
especializados para a construção. A Guardian tem por objetivo criar valor para os seus clientes 
e para a sociedade através da sistemática inovação e da redução da utilização de recursos. A 
Guardian é uma subsidiária inteiramente detida pela Koch Industries, Inc. Visite guardian.com. 


