
SEU MUNDO,
DO SEU JEITO.

Conheça a Shine Windows
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Conheça nosso leque de 
produtos e surpreenda-se a cada 
detalhe.

NOSSOS PRODUTOS03

A SHINE WINDOWS
Conheça nossa empresa01
PVC: SUA MELHOR 
ESCOLHA
Saiba por quê o PVC é a melhor 
opção em portas e janelas.02

PORTFÓLIO
Inspire-se com alguns projetos 
incríveis.04
PALAVRA DO DIRETOR
Uma palavrinha rápida com 
nossa direção.05



vídeo institucional

Somos uma marca em constante evolução porque 
nos inspiramos em você. Somos 100% brasileiros, 
mas com parceiros globais, tecnologia europeia e 
fabricação nacional.

Atuamos em todo o Brasil, com mais de 30 
revendas especializadas, e temos mais de 5 mil 
obras pelo país.

Sonhe, crie, imagine e fique tranquilo: temos o 
produto, a tecnologia e 19 anos de expertise para 
realizar os seus sonhos, do seu jeito! Seja especial, 
seja único, seja Shine!

Clique e assista

https://www.youtube.com/watch?v=SnjaqvzSQhQ
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Nossos métodos de fabricação seguem as 
recomendações europeias de células de 
montagem, o que significa que contamos 
com especialistas em cada etapa para 
garantir produtos de alta qualidade e 
desempenho superior.

Acreditamos que cada um tem que ser livre para 
criar o seu mundo, do seu jeito. Por isso, temos 
versatilidade, desempenho e confiabilidade em 
nossa marca para que sejamos do tamanho do 
seu projeto. Abra as suas janelas para o mundo! 
Seja forte, seja Shine.

Vivemos para seguir seus sonhos e proteger sua 
família e seu patrimônio de elementos externos. 
Tudo com conforto, exclusividade e sustentabilidade.
Sabemos que ficaremos com você por décadas, 
participando das suas aventuras, no seu lar, na sua 
empresa e com as pessoas que você ama. A nossa 
causa é você, é a sua família, é a sua segurança, é o 
seu futuro. Esta é a nossa prioridade. Seja especial, 
seja Shine.

Ao mesmo tempo que somos rígidos na ética, no 
respeito e na confiabilidade, usamos a flexibilidade e a 
agilidade para nos adaptar aos seus projetos. Nós, da 
Shine, não desistimos. Nós aprendemos, nos adaptamos, 
nos reinventamos e seguimos a diante. É por isso que, ao 
longo de quase 20 anos de história, continuamos aqui. 
Um relacionamento não se faz em um ano. Ele se faz e 
se fortalece no longo prazo. Seja você, seja Shine.
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Através do nosso 
excelente time de 
representantes, 
atendemos todo Brasil.

ATENDIMENTO

Nossa estrutura comporta 
a produção de mais de 
250 peças por mês.

PRODUTIVIDADE

Ao longo de 19 anos, já 
estivemos presentes em mais 
de 5.000 obras e já 
contabilizamos mais de 
30.000 esquadrias instaladas.

EXPERIÊNCIA
Time formado por mais de 50 
colaboradores, todos 
qualificados, com certificações 
em suas áreas de atuação.

ESPECIALISTAS

Produtos únicos certificados nas 
principais e mais exigentes 
normativas de padrões de 
segurança e qualidade.

CERTIFICAÇÕES



SOMOS PARCEIROS 
E REPRESENTANTE 
DE UMA DAS 3 
PRINCIPAIS 
FABRICANTES DE 
PERFIS PARA 
JANELAS E PORTAS 
DE PVC DO MUNDO.

Fundada em 1937, na Bélgica, a Deceuninck está entre as 
3 principais fabricantes de perfis para janelas e portas de 
PVC do mundo. É especialista em tecnologia composta 
para o projeto, desenvolvimento, extrusão, acabamento e 
reciclagem para a indústria da construção civil.

A Deceuninck opera em 91 países. São 35 afiliadas, 22 
instalações de armazenamento e distribuição, 14 fábricas 
distribuídas entre Europa Ocidental, Europa Central, 
Europa Oriental, América do Norte, América do Sul e 
Turquia e escritórios para atender mundo todo, incluindo 
Alemanha, EUA, Austrália, Bélgica, Brasil, França, Índia, 
Reino Unido, Rússia, Romênia, Polônia, Chile, Colômbia, 
México, Tailândia e Turquia.



Como trabalho com obras a vida inteira, sempre fui muito exigente com produtos, pois acredito que segurança, 
praticidade e tecnologia é primordial. Desde o primeiro momento que tomei contato com a Shine Windows, a 

qualidade dos seus produtos e o alto conhecimento técnico da sua equipe saltaram aos meus olhos. Reunindo 
tudo isso, a decisão de os escolher para construir a minha casa, foi uma decisão simples e lógica.

Carlos e Magali
Clientes da Shine Windows
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Para um mundo sustentável, é necessário fazermos 
escolhas pensando nas futuras gerações e, para 
isso, o PVC é ideal. Em sua composição, não 
existem substâncias nocivas como o chumbo e 
cádmio, além de ser 100% reciclável.

A ESCOLHA 
ECOLOGICAMENTE 

CORRETA



CONFORTO 
TÉRMICO
Economize até 75% de 
energia térmica, em 
comparação com portas e 
janelas convencionais.

Possuem câmaras que 
proporcionam isolamento 
acústico, além de permitir 
utilização de vidros duplos 
e triplos.

CONFORTO 
ACÚSTICO

Possuem reforço metálico 
e acessórios fixados por 
parafusos especiais e 
resistentes à corrosão.

SEGURANÇA
PARA SUA FAMÍLIA

Não amarelam, não 
racham e não deformam.
As junções são soldadas 
sem frestas.

RESISTÊNCIA E 
VEDAÇÃO

Sistema exclusivo e 
produção integrados para 
a máxima personalização.

DESENVOLVIMENTO E 
ESPECIFICAÇÃO

Equipe técnica 
especializada com rapidez, 
limpeza e acabamento à 
instalação dentro do 
prazo.

INSTALAÇÃO E PÓS 
VENDAS
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Clique e confira 
o vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=ggK2s9qkH54


DURABILIDADE

PVC

alumínio

madeira

ferro

ISOLAMENTO ACÚSTICO ISOLAMENTO TÉRMICO

PVC

alumínio

madeira

ferro

PVC

alumínio

madeira

ferro



Vender as portas e janelas da Shine Windows é sinônimo de muita 
tranquilidade. Empresa e produtos que superam as expectativas dos 
clientes! Adoro ser Parceiro da Shine, devido aos valores éticos enraizados 
no dia a dia deles.

Adauri Carvalho
Representante Comercial da Shine Windows
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NOSSOS 
PRODUTOS

Trouxemos o que há de melhor da Europa 
para o Brasil. Nossos fornecedores, parceiros 

e procedimentos garantem a fabricação e 
fornecimento de produtos de qualidade, 
prezando sempre o bom atendimento e 

compromisso com nossos clientes.
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Somos a sua primeira opção em Esquadrias de PVC! A Shine

Windows é representantes da Deceuninck no Brasil, uma das 

3 maiores fabricantes de esquadrias de PVC do mundo. 

Estamos sempre aprimorando a tecnologia de nossos 

produtos para as necessidades do mercado brasileiro, 

oferecendo um portfólio de produtos em linhas incríveis, que 

atendem desde as demandas mais simples, até as mais 

exigentes, especificadas pelos melhores arquitetos do país.

Conheça nossas linhas e soluções:
(Clique para interagir)

● Linha Bella

● Autoslide

● Elevatória HS76

● Everest Max

● Legend Slide

● Sliding

● Persiana de Enrolar

● Porta Camarão

● Mosquiteiro

● Veneziana Marroquina

https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/bella
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/autoslide
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/elevatoria-hs76
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/everest-max
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/legend-slide
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/sliding
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/persiana-de-enrolar
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/porta-camarao
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/mosquiteiro
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc/veneziana-marroquina
https://www.shinewindows.com.br/portas-e-janelas-de-pvc
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As portas WPC são fabricadas a partir de um composto 

de fibras de madeira finamente dispersas em uma 

resina de PVC. Com isto, agrega as propriedades física 

e mecânicas do WPC, como resistência a água, 

resistência a mofos e cupins, e outras.. A espessura das 

portas é de 45 mm, o que confere beleza e 

performance ao produto.

Marco lateral regulável

Guarnicões (até 2 opções)

Dobradiças em Inox 304

Borracha de vedação

Largura (mm) Altura (mm) Espessura (mm)

600 2.100 45

700 2.100 45

800 2.100 45

900 2.100 45

Dimensões padrão:
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Modelos de marcos reguláveis:

Modelo Espessura da parede (mm)

Marco H100 100 a 135 mm

Marco H140 140 a 175 mm

Marco H180 180 a 215 mm

Marco H220 220 a 260 mm

Modelo Vista (mm)

Guarnição T06 Vista com 60 mm

Guarnição T08 Vista com 80 mm

Modelo de guarnições

Opção de cores:
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Normalmente utilizado em parques, piscinas, SPAs, 

marinas e piers, os decks são disponíveis em dupla-

face com ranhuras ou lisa.

Também é muito aplicado em fachadas de casas e 

prédios comerciais, oferecendo beleza e durabilidade 

pois são livres de desbotamento e trincas, comuns 

neste tipo de acabamento em madeira.

● Ecologicamente correto

● Fácil instalação e manutenção

● Segurança e estabilidade

● Impermeável

● Segurança elevada

Disponível nas cores:

Itaúba Ipê Nogueira

https://www.shinewindows.com.br/produto/deck-de-pvc


120mm x 32mm

2,90 kg/mL

150mm x 32mm

3,50 kg/mL

90mm x 32mm

2,00 kg/mL

Peças com comprimento padrão 3 metros. Aceitamos pedidos sob medida.

https://www.shinewindows.com.br/produto/deck-de-pvc
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Os pisos vinílicos são desenvolvidos com tecnologia alemã 

dentro dos padrões de qualidade internacionais, suas 

principais características são: 

● Segurança e estabilidade,

● Prático e antialérgico, 

● Fácil conservação e impermeável.

● Não propaga chamas

https://www.shinewindows.com.br/produto/5mm-clicado-em-regua
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https://www.shinewindows.com.br/produto/5mm-clicado-em-regua
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RETROFIT
• Facilidade na limpeza, não acumula poeira;

• Melhor assepsia, isolamento acústico e térmico;

• Custo de manutenção reduzido (alta durabilidade)

Benefícios do PVC em

Hospital Vitória – Santos/SP



HOSPITAIS
• Facilidade na limpeza, não acumula poeira;

• Melhor assepsia, isolamento acústico e térmico;

• Custo de manutenção reduzido (alta durabilidade)

Benefícios do PVC em

Hospital Municipal Dr. Roberto 

de Cunto – Extrema/MG



RESIDÊNCIAS
• Facilidade na limpeza, não acumula poeira;

• Melhor assepsia, isolamento acústico e térmico;

• Custo de manutenção reduzido (alta durabilidade)

Benefícios do PVC em



ESCOLAS
• Facilidade na limpeza, não acumula poeira;

• Melhor assepsia, isolamento acústico e térmico;

• Custo de manutenção reduzido (alta durabilidade)

Benefícios do PVC em

Colégio Antônio Vieira - BA



PRÉDIOS E HOTÉIS
• Facilidade na limpeza, não acumula poeira;

• Melhor assepsia, isolamento acústico e térmico;

• Custo de manutenção reduzido (alta durabilidade)

Benefícios do PVC em

Hotel Linx – Confins/MG



SEJA ÚNICO, SEJA LIVRE,
SEJA VOCÊ!

SEJA SHINE WINDOWS
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Ao criar a Shine, visualizei 
uma empresa de qualidade 
internacional e nutrida por 

um ambiente familiar de 
colaboração, determinação 
e criatividade. Nunca foquei 
em ser o maior, mas em ser 

líder no mercado e uma 
referência no setor. E é isso 

que conquistamos. Seja 
bem-vindo à Shine!

ALEX 
WEIL

Vindo de TI, logo que conheci a Shine
me apaixonei pelo ambiente interno 
acolhedor, pela qualidade dos seus 
produtos e pela tecnologia dos 
processos. Somos como uma 'start-
up', aonde todos assumem 
responsabilidades, são ágeis e 
comprometidos. A nossa cultura de 
cuidar do cliente no longo prazo é um 
dos maiores diferenciais que temos. 
Seja você, seja Shine! 

PIETRO
SANTOS

Se há algo que sempre me chamou a atenção na Shine, foi a sua solidez 
financeira, assim como seu modelo de negócio baseado na flexibilidade e 
na adaptabilidade às tendências do mercado, associando ambos a um 
produto de classe mundial. Este mix é a razão pela qual esta empresa se 
mantém na vanguarda da gestão empresarial. Seja único, seja Shine.
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Fábrica:

Av. Vitória Rossi Martini, 100 - Américan
Park Empresarial NR - 13347-650 –
Indaiatuba - SP

tel.: (19) 3935-6900

Showroom de Fábrica:

R. Princesa Isabel, 291 - Cidade Monções,
04620-000 - São Paulo - SP

tel.: (11) 2339-0291

shinewindows@shinewindows.com.br
www.shinewindows.com.br

Siga a Shine Windows: CONTATO 
REPRESENTANTE

https://www.facebook.com/shinewindowsoficial/
https://www.instagram.com/shinewindows/
https://www.linkedin.com/company/shinewindows
https://www.youtube.com/channel/UCmM1S0-emlGfoLBsqHZcXog



