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WEIKU do Brasil
Com mais de 25 anos de experiência, desde 1990 e originalmente sediada na Alemanha, a WEIKU
inaugurou sua fábrica de esquadrias na cidade de Weißenfels (weiku.de). Somos parceiros do grupo
alemão KESSEL, um dos maiores fabricantes de sistemas construtivos de saneamento e drenagem da
Alemanha (kessel.de) e do grupo ROMI, especializado em esquadrias, janelas e portas de PVC e portões de
alumínio (romi-fenster.de).
No Brasil desde 1998, nossa matriz está localizada na cidade de Pomerode, Santa Catarina com filial na
cidade de Campinas, São Paulo. Somos pioneiros no ramo de janelas e portas de PVC e fabricante dos
próprios perfis e esquadrias. A WEIKU é associada a AFAP - Associação Brasileira dos Fabricantes de
Perfis de PVC para Construção Civil e faz parte do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat, do Governo Federal (pbqp-h.gov.br).
Engenheiros alemães desenvolvem os produtos WEIKU especialmente para o mercado brasileiro com
tecnologia de última geração. Nossos produtos atendem todas as normas técnicas brasileiras de
esquadrias (ABNT) bem como as rígidas normas técnicas alemãs. Projetos únicos, feitos sob medida com
excelente acabamento, durabilidade, segurança, isolamento termoacústico e qualidade européia.
As fórmulas especiais da WEIKU garantem excelente resistência à distintas condições climáticas (sol,
chuva e radicais como raios ultravioletas, ozônio, salitre, maresia e poluição), tornando nossos produtos muito
mais resistentes às intempéries ou envelhecimento precoce. A ausência de poros torna a superfície das
nossas portas e janelas mais lisas impedindo a fácil adesão de resíduos de poluição, poeira, fuligem,
inibindo também a proliferação de microrganismos maléficos à saúde, ou seja, mais higiênicas. Com os
devidos cuidados os produtos WEIKU conservarão seu ótimo aspecto durante muito mais tempo.

Produtos com excelência em
mais de 10 mil obras realizadas
JANELAS E PORTAS DE PVC: Produzidas sob medida, além de modernas são exclusivas. Muito mais
que uma janela, oferecemos requinte, tecnologia, conforto e bem estar no mais alto padrão. Com 10
anos de garantia nos perfis de PVC e isolamento termoacústico, nossas tipologias são: de Correr (2 ou 3
trilhos com 2, 3, 4 ou mais folhas), Maxim-ar, de Giro, de Tombar, Painéis Fixos, Oscilobatente (abertura
inteligente que gira e tomba) e Porta Elevadora. TITANTEC®: As vantagens do PVC com a durabilidade do
alumínio. Essa mistura inteligente proporciona maior liberdade e flexibilidade para o seu projeto. 20
anos de garantia nos perfis de PVC, grande variedade de cores (RAL), pintura metálica, alumínio
escovado ou polido, versatilidade e tecnologia aliados ao melhor isolamento termoacústico com
vedações de EDPM e sistema de multicâmaras (titantec.com.br). JARDINS DE INVERNO: Coberturas de
vidro, clarabóias ou produtos totalmente personalizáveis com design exclusivo. Ambientes harmoniosos onde a natureza se integra com seu estilo de viver. VIDROS: Para garantir agilidade e qualidade em
todas as fases do processo a WEIKU possui sua própria vidraçaria. Com profissionais especializados e
equipamentos de última geração os principais tipos de vidros são: Vidro Float, Vidro Laminado, Vidro
Refletivo, Vidro Duplo, Vidro Curvo e Vidros Multilaminados. PERSIANAS: Encontre a comodidade nas
rotinas mais simples do seu dia-a-dia com as persianas de enrolar manuais ou totalmente automatizadas. Conforto e privacidade para os seus ambientes. TELAS MOSQUITEIRAS: Nossas principais
tipologias são: de Correr, Recolhível, Removível, Fixa e Tela-Flex (exclusividade Weiku). Proteção e
conforto para todos os ambientes. ROLLTOP®: Portões de enrolar com tecnologia e segurança. Com
perfis fabricados em alumínio de altíssima qualidade, durabilidade e livre dos efeitos da corrosão suas
aplicações podem ser residenciais, comerciais ou industriais em pequenos, médios ou grandes
espaços. Grande variedade de cores possibilitam combinar diversas aplicações, deixando os ambientes mais leves e agradáveis (rolltop.com.br).
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PERFIS: As paredes dos nossos perfis são subdivididas em diversos volumes, com multicâmaras
estanques em seu interior. MATERIAIS: Compound de PVC rígido resistente a choques, fogo e raios
ultravioletas atendendo rigorosamente todas as normas alemãs e brasileiras de desempenho. JUNÇÕES:
São eletrotermicamente soldadas com absoluta continuidade, sem poros ou microfissuras. Os elementos das esquadrias são fixados entre si através de parafusos especiais, altamente resistentes à corrosão.
RIGIDEZ: Os perfis recebem reforço metálico em seu interior, em câmaras independentes, resultando em
maior durabilidade do conjunto. O dimensionamento da estrutura metálica será pré-definido de acordo
com a necessidade de cada projeto. VEDAÇÕES: Nossas esquadrias possuem gaxetas especiais
(formulação ATPK ou de TEFLON) conferindo maior vedação do ambiente por suas características de
aderência superficial, além de fácil manutenção. FERRAGENS: As melhores ferragens nacionais e
importadas com desempenho mecânico periodicamente testado em laboratório próprio. INSTALAÇÃO:
Com a utilização de buchas, silicone e vistas fixadas nas esquadrias a vedação e o acabamento tornamse perfeitos. Nossos instaladores são constantemente treinados, garantindo um serviço com maior
precisão e agilidade.
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