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A WEIKU está no Brasil desde 1998 sendo pioneira no seg-
mento de esquadrias, janelas e portas de PVC e primeira em-
presa do ramo com certificação ISO-9001:2008. É associada a 
AFAP - Associação Brasileira dos Fabricantes de Perfis de PVC 
para Construção Civil e participante do PBQP-H - Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, do Gover-
no Federal (pbqp-h.gov.br). Gosto.
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Engenheiros alemães desenvolvem os produtos da WEIKU 
especialmente para o mercado brasileiro com tecnologia de 
última geração. Nossos produtos atendem todas as normas 
técnicas brasileiras de esquadrias da ABNT - Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas bem como as rígidas normas técnicas 
alemãs. Projetos exclusivos, feitos sob medida com excelente 
acabamento, durabilidade, segurança, isolamento termoacústico 
e qualidade européia.e qualidade européia.



TELAS MOSQUITEIRAS: Proteção e conforto para todos os ambien-
tes. Nossas principais tipologias são: Removível, Recolhível, Flex 
(exclusividade WEIKU) e de Correr.

PORTÕES DE ENROLAR: A mais nova solução para sua empresa com 
proteção para pequenos, médios e grandes ambientes. Praticidade 
em grandes formatos sem comprometer a leveza e a segurança. 
Saiba mais em www.rolltop.com.br.

TITANTEC: Exclusividade WEIKU com design inovador e versatilidade. 
Revestimento externo de alumínio permitindo a personalização de 
cores para melhor concepção arquitetônica do projeto. 

PERSIANAS: Encontre a comodidade nas rotinas mais simples do 
seu dia-a-dia: dê conforto e privacidade aos seus ambientes. Per-
sianas de enrolar manuais ou motorizadas (controle remoto).

JARDINS DE INVERNO: Ambientes harmoniosos onde a natureza 
integra-se com seu estilo de viver. Coberturas de vidro, clarabóias 
ou produtos 100% personalizáveis, com design exclusivo.

JANELAS E PORTAS DE PVC: Produzidas sob medida para atender 
um público exigente, as janelas e portas de PVC WEIKU além de 
modernas são exclusivas. Nossas principais tipologias para a linha 
Detec são: Painel Fixo, Maxim-ar, de Tombar, de Giro, Osciloba-
tente (abertura inteligente que gira e tomba), de Correr (2 ou 3 trilhos 
com 2, 3, 4 ou mais folhas), Porta de Giro, Porta Elevadora e Paineis 
Curvos Especiais.

Produtos sob medida com soluções
termoacústicas. Muito mais que uma janela,
oferecemos requinte, tecnologia, conforto

e bem estar no mais alto padrão.10000.obrasrealizadas
Excelência em mais de
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