
Soluções para Hotéis, Pousadas, Resorts e Spas

Conforto e tranquilidade
para nossos hóspedes

A WEIKU do BRASIL é uma empresa verticalizada; com fabricação própria
e venda direta ao consumidor final. São mais de 25 anos de experiência na
Alemanha e 17 anos produzindo qualidade, aqui mesmo, no Brasil.
Além dos benefícios exclusivos e da fácil adaptação, você conta ainda com todas
as vantagens das esquadrias de PVC, que são montadas e instaladas
diretamente por técnicos treinados. Com tudo isso, somente a WEIKU
pode oferecer pode oferecer GARANTIA TOTAL e um SERVIÇO COMPLETO.

Carlos Henrique Schmidt
Diretor Superintendente da Rede
Plaza de Hotéis, Resort & Spa

A Rede Plaza de Hotéis, Resorts & Spas

optou em utilizar os produtos de PVC da Weiku do Brasil

por sua qualidade, durabilidade e isolamento

termoacústico. A Weiku nos ofereceu a solução

ideal para nossos problemas com ruídos 

excessivos e diferentes cargas térmicas.



Com tudo isso, somente a  WEIKU do BRASIL pode 
oferecer GARANTIA TOTAL e um SERVIÇO COMPLETO.

Com os produtos WEIKU seu hotel oferecerá 
muito mais conforto para os hóspedes através 
de um excelente isolamento termoacústico. 
A economia de energia é significativa e a 
facilidade de limpeza ajudam a reduzir os custos 
com funcionários e materiais.

Consultoria para os seus projetos;
Planejamento e centro logístico interno;
Fabricação das esquadrias sob medida;
Equipes de instalação, manutenção e montagem
completa dos produtos na obra (incluindo os vidros);
Experiência com reformas sem a necessidade de
interromper o funcionamento do estabelecimento;interromper o funcionamento do estabelecimento;
Experiência com projetos de grandes formatos;
Linha de produtos mais completa do mercado;
10 Anos de Garantia*.
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A WEIKU realiza projetos únicos, feitos sob medida 
com excelente acabamento, durabilidade, segurança e 
qualidade européia, oferecendo aos seus clientes
algumas das vantagens e características a seguir:

Linha Hotelaria

SEU ESPECIALISTA WEIKU DO BRASIL

FILIAL SP: Rua Fernando Baron, 475
Bairro Recanto Fortuna, CEP 13082-573
Campinas, São Paulo

MATRIZ SC:
Rua Hermann Koch, 261
Bairro Testo Central, CEP 89107-000
Pomerode, Santa Catarina

Hotéis, Pousadas, Resorts e Spas
Soluções termoacústicas para
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