


Sistema
Completo
Com perfis multifuncionais e

design harmônico entre as linhas.

As inúmeras combinações de

montagem, possibilitam um

universo quase infinito.



Ideal para projetos econômicos, prédios e multipavimentos e obras que 

requerem qualidade, bom desempenho e precisam encaixar-se a 

orçamentos específicos.

Desenvolvida para um nível de sofisticação mais elevado. Os perfis mais 

robustos apresentam-se como soluções adequadas para fechamentos de 

grandes vãos.

Acompanha o tradicionalismo e consagrado padrão 25mm para atender 

fechamentos de vãos dos mais diferentes níveis de exigência da 

arquitetura brasileira.

O sistema MEGA é composto por três linhas que atendem 

todos os níveis de exigência. Consequentemente, são três 

bitolas distintas, com a propriedade de se comunicarem 

entre si, permitindo assim, obter-se a mais ampla gama 

de tipologias.
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Sistema 
Integrado
As linhas se comunicam, permitindo 

múltiplas combinações e o mesmo 

aspecto visual.



Design 
Sofisticado
As linhas esbeltas com 

entornos levemente 

arredondados incorporam ao 

conceito do Sistema Mega um 

toque de classe e elegância 

que combina ousadia com a 

indispensável praticidade 

para compor tipologias, 

resultando assim uma 

melhor performance das 

peças.



Tudo foi pensado
Um conceito de Sistema Construtivo que 

supera e muito os modelos mais comuns. O 

Sistema Mega é uma solução completa, com 

uma incrível combinação para definir modelos 

e tipologias capazes de atender todos os níveis 

de obra. O aspecto de inovação está presente 

nos detalhes e a sofisticação é visível no 

design. Não há nada igual.

Desde a concepção do desenho dos perfis, até 

a metodologia para o corte e a montagem 

foram cuidadosamente planejados para 

garantir que o fabricante de esquadrias ganhe 

mais tempo e produtividade.

O esquema de montagem é simples e facilita as 

operações durante o processo de 

industrialização.



Aprovado

Ampla facilidade de especificações com 

as informações técnicas e desenhos de 

montagem já disponíveis nos principais 

so�wares de cálculo do mercado.

Resistência Estrutural

Estanqueidade

Vedação

Isolamento

NBR 10.821

NBR 15.575



Possibilidades
de Esquadrias

Janela Deslizante

Porta Deslizante Porta de Correr Múltiplas Folhas Porta Integrada Porta de Abrir até Duas Folhas

Maxim-ar Maxim-ar Dupla Bay Window Janela Basculante

Janela Deslizante Janela IntegradaJanela Deslizante Múltiplas Folhas

Bandeira, Peitoril ou

Bandeira e Peitoril 



Fachada Skalla 
Conversível
A fachada Skalla possui o sistema 

‘‘top flex’’ que permite múltiplas 

funções. Disponível nas versões 

glazing e pele de vidro com opções 

cortina ou entre vãos.

A grande inovação, é a possibilidade 

de articulação com braços 

convencionais, hardware de câmera 

européia, dobradiças pós fixadas, ou 

ainda o exclusivo sistema de mola 

gás, patenteado pela Asa Alumínio.

Sistema Glazing

Opção de Câmera Européia

Fecho Multiponto

Opção Folhas Móveis

Tripla Vedação



Fixação Frontal

Fecho Multiponto Bi-Direcional

Permite Automação

Tripla Vedação

Vidro de até 18 mm



Montagem das travessas com aparafusamento frontal, 
facilitando a modulação. Folhas fixas e móveis podem 
ser aplicadas com opção de parafuso T, que permite até 
18x mais segurança que o sistema convencional.

Maior Resistência
Mais Segurança



Asa Alumínio S.A.

(19) 3227-1000

Rua da Cerâmica, 100

Campinas, SP

www.asaaluminio.com.br

asaaluminio

asaaluminiosa
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