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Crie o seu ‘quadro de inspiração’ usando o novo portfólio online 
Guardian de projetos em vidro para arquitetos, designers e instaladores 

de fachadas 
 
Bertrange, Luxemburgo, 19 de outubro de 2017 – A Guardian Glass lança o "Guardian 
Inspiration", um portfólio online de projetos europeus que usam vidro Guardian. O objetivo 
do portfólio é partilhar informação e inspirar arquitetos, designers, instaladores de fachadas 
– bem como toda a comunidade vidreira - para as infinitas possibilidades do uso do vidro 
no projeto e na construção. 
 
Esta plataforma eletrónica de inspiração da Guardian permite aos utilizadores criar "painéis 
de referências visuais" ou "quadros de inspiração" de projetos de vidro. Estes painéis 
podem ajudar os utilizadores a reunir ideias e inspirações criativas para o seu próximo 
projeto. 
 
A plataforma online contém imagens impressionantes de projetos de construção, bem 
como informação projetual detalhada e características de desempenho. Uma variedade de 
úteis recursos e funcionalidades permitem que os utilizadores partilhem rápida e facilmente 
seus projetos favoritos e painéis de referências visuais com os seus parceiros e colegas de 
trabalho num número expressivo de redes sociais. Os projetos podem ser alvo de pesquisa 
com recurso a três filtros: Estética, Performance ou País. 
 
Volodymyr Shkurenko, Diretor do Segmento Fenestração da Guardian Glass Europe, 
comenta: "Esta ferramenta faz parte do nosso empenho na criação de uma experiência 
extraordinária para o cliente. Com o nosso novo portfólio online, arquitetos, designers e 
instaladores de fachadas podem pesquisar os nossos projetos de vidro e encontrar 
inspiração. Queremos ajudá-los ao fazer crescer a imaginação, ajudá-los a conhecer as 
inúmeras possibilidades do vidro (see what’s possible®), permitindo que criem os seus 
próprios ‘painéis de referências visuais’ e os possam partilhar com seus parceiros e 
colegas de trabalho". 
 
Sinta-se inspirado, visite-nos em www.guardian-inspiration.com.  
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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 “ver todas as possibilidades” (see what’s possible®). 
Visite www.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 www.guardian.com. 
 
Se tiver perguntas ou pedidos, por favor contacte: 
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Guardian     EMG 
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Projeto: PIXEL, Poznan, Polônia – Arquiteto: JEMS Architekci Sp. Z o.o. – 
Processadores de vidro: Q4GLASS and VITROTERM MUROW – Escada: Alkal S.A. – 
Produtos: vidro Guardian SunGuard® SN 62/34. 
(Foto Guardian Glass, LLC, ©Bartosz Makowski, GRDPR147) 



 
Projeto: ElbPhilharmonie, Hamburgo, Alemanha – Arquiteto: Herzog & de Meuron – 
Processadores de vidro: BGT Bischoff Glastechnik GmbH & Co. KG, Interpane GmbH 
and Sunglass Srl – Escada: Josef Gartner GmbH – Produtos: vidros Guardian 
ExtraClear®, SunGuard® Solar Light Blue 52 e ClimaGuard® DT. 
(Foto Guardian Glass, LLC, ©Cordélia Ewerth, GRDPR147) 
 



 
Projeto: La Seine Musicale, Paris, França – Arquiteto: Shigeru Ban Architects Europe, 
Jean de Gastines Architectes – Processadores de vidro: TVITEC  
Escada: Marchegay Technologies – Produtos: vidros Guardian SunGuard® SNX 50/23, 
SunGuard® SN 70/41, SunGuard® SN 51/28 e SunGuard® SN 40/23. 
(Foto Guardian Glass, LLC, ©Boegly_Grazia Photographers, GRDPR147) 
 
 
 
Este comunicado à imprensa e as respectivas fotografias podem ser transferidos a 
partir de www.PressReleaseFinder.com. 
Se pretender imagens de elevada resolução, entre em contacto com Consuelo Torres 
/ Beatriz Atienza (consuelo@consuelotorres.es / beatriz@consuelotorres.es, +34 91 
382 15 29). 
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