
Une as vantagens do PVC com a durabilidade do ALUMÍNIO

®
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TitanTec: cor anodizado Inox

Exklusive Qualität
Qualidade Exclusiva

Exclusividade Weiku do Brasil, a linha TitanTEC® une as vantagens do PVC com a durabilidade 
do alumínio. Essa mistura de materiais inteligentes garante muito mais flexibilidade em diversos 
tipos de projetos. Além da tradicional cor branca do PVC, o perfil pode ser pigmentado nas cores 
preto, marrom e cinza.  Com vedações de EDPM (borracha de alta durabilidade) e sistema de 
multicâmaras, proporcionam maior resistência às agressões químicas ou intempéries. Buscando 
oferecer produtos diferenciados, a Weiku atende todas as normas mais atuais do segmento, 
com insumos qualificados e atendimento personalizado. Tudo para valorizar sua obra. Janelas e 
portas são extremamente importantes, tendo em vista que são via de acesso a você, sua família 
e seus bens. Por isso, nada como aliar qualidade, bom gosto e segurança à beleza e sofisticação. 
Muito mais robustez e durabilidade, aliados ao melhor isolamento termoacústico do mercado 
com garantia Weiku de 20 anos*.
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Farben
Escolha sua cor

Desenvolvida por engenheiros alemães, os produtos Weiku chegaram ao Brasil para aliar seguran-
ça e beleza à tecnologia europeia. E, pensando nisso, a linha Titantec recebe na parte externa um 
revestimento de alumínio, sistema clicado, protegendo os perfis contra ações do tempo, além de 
oferecer uma gran-
de variedade em 
cores. São reves-
tidas na face ex-
terna com perfis 
de alumínio de 1,5 
mm de espessura 
podendo ser ano-
dizadas ou receber 
pintura a pó nas co-
res (RAL). incluindo 
pinturas metálicas, 
amadeirado, alumí-
nio escovado ou po-
lido, produzindo um 
ótimo acabamento 
com modernidade 
e beleza.

TitanTec: cor anodizado Inox
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O novo trilho da Weiku é sinônimo de praticidade, beleza e exclusividade. Embutido no piso, 
o trilho permite a passagem entre ambientes com vão livre (sem obstáculo) e um sistema de 

deságue com calhas internas. Sendo 
assim, a novidade é ideal para a inte-
gração dos espaços, sendo funcional, 
melhorando a circulação e, ainda, 
dando amplitude ao local, quando os 
trilhos permanecem no mesmo nível 
do piso, interna e externamente. Fa-
bricado em alumínio, podendo rece-
ber o acabamento do piso, o produ-
to permite, também, a instalação da 
linha Max Slider, com folhas de até 
4,5m de altura, suportando peso de 
até 400kg, sem perder a leveza e a fa-
cilidade na hora de abrir a porta.

Barrierefreie Schwelle 
Seu caminho sem obstáculos
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PORQUE TITANTEC?
Com garantia de 20 anos, o TitanTEC é 
feito com perfis brancos ou pigmentados 
preto, marrom ou cinza. Exclusivo, a 
Weiku criou o sistema para o mercado 
brasileiro visando evitar o uso de perfis 
laminados ou pintados, que podem 
causar problemas como delaminação, 
criação de bolhas e, ainda, deformações 
devido a altas temperaturas na 
superfície. 


