


 A TTR Vidros está presente nos variados seguimentos da construção civil, arquitetura 

e decoração, garantindo a segurança e a beleza que o seu projeto merece. Através da 

fabricação de vidros temperados, laminados e beneficiamento de chapas, a TTR vem 

ganhando destaque no mercado vidreiro, conquistando novos parceiros e garantindo a 

satisfação dos seus clientes.

 O diferencial é a tecnologia implantada em sua linha de produção, existente em 

apenas três lugares do mundo. A TTR é a primeira indústria a utilizar este equipamento 

na América Latina, integrando uma lapidadora bilateral, duas furadeiras com fresas 

automáticas e três lavadoras integradas. Atualmente, esta é a maior linha automática de 

processamento de vidros, com capacidade para produção de até 1.300 toneladas por mês.

 Outro diferencial é a transparência e confiança estabelecidas entre os colaboradores, 

fornecedores e clientes. A qualidade dos vidros beneficiados ganha força através da 

certificação ISO 9001 e dos selos Top Brazil Quality e Quality Brasil. Para manter o padrão 

de eficiência, a equipe recebe treinamentos constantes, a fim de aperfeiçoar a técnica e 

atualizar os conhecimentos.

 A TTR Vidros investe em equipamentos e profissionais qualificados para manter a 

qualidade dos produtos e garantir a satisfação dos clientes.

Quem Somos



Vidros
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 Hoje a TTR VIDROS trabalha com uma grande variedades de vidros para que nossos clientes 
possam transformar vidro em arte.

 Segue abaixo os principais vidros:

Cristais:

Incolor: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 e 19mm

Verde: 4, 5, 6, 8 e 10mm

Bronze: 4, 5, 6, 8 e 10mm

Cinza: 4, 5, 6, 8 e 10mm

Fantasia:

Pontilhado: 8 e 10mm

Canelado: 3mm

Mini Boreal: 3mm

Quadrato: 8mm

Espelho:

Espelho: 3, 4, 5 e 6mm

Obs: Laminado, refletivo, temperado, impresso e outros sob consulta...
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 Na hora de fabricar e temperar os vidros seguimos também algumas normas para evitar que o 

vidro se quebre durante o precesso de têmpera.

1º. Toda a peça deve ter na largura no mínimo 10% da sua altura para evitar o empeno.

2º. Quando a peça tiver um recorte, este deve ter no mínimo 1/3 da sua altura e/ou largura.
Segue baixo o exemplo.

Tolerâncias

4º. Ainda sobre a furação, quando ela for feita na lateral do vidro, o mais próximo possivel da borda 

será a 10mm da lateral do vidro até o início do furo. Segue abaixo o exemplo:

Para vidros de 6mm:  36mm;
Para vidros de 8mm: 48mm;
Para vidros de 10mm: 60mm;

e assim por diante.

 
 Ao lado temos uma peça de 600 de altura. Veja 
que na parte onde ficará o dente do recorte, o mesmo 
deve ter no mínimo 200mm, que no caso representa 
1/3 da sua altura.

OBS: Quando acontecer da furação ter que ficar abaixo das medidas especificadas acima, a 
solução será de romper o furo.

 Em casos onde o cliente vai usar um MOLDE e a furação está fora das especificações na 
diagonal, será necessário informar para qual lado vai romper o furo, pois a ferragem utilizada deverá 
esconder o lado onde foi rompido.

3º. Quando o furo estiver na diagonal, entre a largura e a altura do vidro, esta furação deverá ter de 

distância no mínimo 6x a espessura do vidro. Segue abaixo o exemplo.
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 Segue abaixo as medidas máximas e mínimas para o serviço de tempera.

Medidas mínimas para têmpera: 250mm x 100mm.

Medidas máximas para têmpera: 2400mm x 4200mm.

Para vidros redondos: Minímo de 300mm / Máximo de 1600mm.

 

Dimensões

Conj. Deslizantes

Janelas

 Para as alturas das fechaduras e/ou puxadores, quando não especificado no projeto será usada 

as seguintes cotas:

De 500 a 590 = 250mm

De 600 a 690 = 300mm

De 700 a 790 = 350mm

De 800 a 890 = 400mm

De 900 a 990 = 450mm

Acima de 1000 = 500mm

 Caso a altura seja menor que 500mm, será definido no eixo do móvel.

 Quando o vão da janela for maior que 1.600mm, a altura dos puxadores e fechaduras deverá 

ser informado no projeto.



 

Sobre Trincos

 Quando o trilho não for embutido , deverá ser informado no projeto se a guia é inteira ou 

interrompida para o posicionamento de trincos, quando não informado será posicionado trinco para 

guia inteira (suspenso). Abaixo segue os exemplos:

 No exemplo ao lado vemos que optou-se por 

cortar o perfil. Assim, neste vão de correr vai ser 

utilizado o Trinco Normal (TN), pois a ferragem vai 

ficar na altura do piso, faceando com o vidro.

 No caso, a furação vai ser 25mm da borda 

inferior do vidro até o centro do furo, como no exemplo 

abaixo:

 Quando o perfil inferior corre do início até o 

final do vão (forma geralmente utilizado em janela),  

devemos usar o Trinco Suspenso (TS), pois a 

ferragem vai ficar acima do trilho.

 Assim, a furação vai ser a 45mm da borda 

inferior do vidro até o centro do furo, como no 

exemplo abaixo:

6



 Agora, no exemplo ao lado podemos 

visualizar um caso onde o trilho será embutido. 

Aqui, o perfil corre abaixo da linha do piso. Neste 

caso devemos usar o Trinco Suspenso (TS), pois a 

ferragem também vai ficar acima do perfil, porém, 

faciando na altura do piso.

Sobre os Bate-Fecha

 Sempre informar se o bate-fecha utilizado será vidro-vidro (V/V) ou vidro-alvenaria (V/A).

 ATENÇÃO: A TTR VIDROS trabalha sempre com a linha 1000 da Santa Marina. Assim, todos os 

bate e fechas serão marcadas com 1570 e 1571 do mesmo. Caso seja utilizado uma ferragem fora 

desse padrão, favor identificar a ferragem e o fabricante.

 Abaixo segue o exemplo da furação:

Furação da 1570 Furação da 1571
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Sobre Roldanas
 

 A furação padrão que a TTR trabalha para para vãos simples de correr é a 1125. Caso não seja 

informado, seguiremos com a seguinte marcação:

Sobre Puxadores
 

 Sempre deverá ser informado o código do puxador ou o diâmetro do mesmo para a execução 

do projeto. Caso não seja informado, será feito a furação para o puxador com Ø12mm.

 Quando for utilizado um Puxador H, também deverá ser informado a distância entre furos e o 

diâmetro.  Caso não seja especificado a altura do puxador H,  a altura do puxador seguirá da seguite 

forma:

Sobre Mão de Amigo
 

 Sempre que houver a utilização da ferragem 1710 ou 1710M (Mão de Amigo), tanto para medidas 

exatas quanto para medidas de vão, deverá ser informado o fabricante e/ou a cota da furação.

 OBS: Quando a largura da porta for acima de 

1000mm, deslocaremos a furação da 1125 de 50mm da 

borda lateral para 100mm.

 Para outros tipos de roldanas como a 1122 ou 1126, deverá ser informado no projeto.

 No caso de ser utilizado o Kit Versatik, a furação das roldanas seguirá a mesma informada 

acima, mesmo quando a largura da porta for acima de 1000mm.

Portas à partir de 1950mm de altura,  os puxadores e fechaduras seguiram com 1050mm 

da borda inferior até o eixo da furação.

Portas abaixo dessa medida, o cliente deverá informar a altura dos mesmos.

OBS: Para portas de CORRER, quando não for informado o afastamento do puxador da lateral 

do vidro, seguirá com a distância de 100mm.
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PORTAS TIPO OPEN
 Para portas de abrir onde será utilizado dobradias tipo Open (como 1114 e 1115), caso não seja 

informado as cotas das mesmas, seguiremos com as seguintes distancias:

Conjunto de Abrir

Sobre Trincos
 Para portas pivotantes,  seguirá sempre como trinco normal.

Sobre Puxadores
 Sempre deverá ser informado o código do puxador ou o diâmetro do mesmo para a execução 

do projeto. Quando não informado a altura do puxador ou a altura da fechadura, seguiremos com a 

seguinte altura para as furações informados no tópico Sobre Puxadores na página 8.

OBS: Para os puxadores de boxes do tipo OPEN, quando não for informado a distância da borda 

lateral até o centro do furo, seguirá com o afastamento de 80mm.

 Para portas de abrir tipo DORMA, será utilizado um afastamento de 150mm caso o mesmo 

não seja informado pelo cliente.
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Janelas Pivotantes

Sobre os Max-Ar
 Para todo Max-ar, deverá ser informado o tamanho da haste e se haverá rebaixo no mesmo.

Se o rebaixo da haste não for informado, a furação do mesmo seguirá sem rebaixo (25mm da borda 

inferior até o centro do furo).

 É importante informar também se a dobradiça do max-ar será vidro/vidro ou vidro/alvenaria.

 Caso, não seja informado o código da dobradiça, seguirá com o seguinte recorte:

 Sobre as Hastes, também temos que calcular a distância da furação para que ela fique 

centralizada na peça. Para isso, seguiremos da seguinte maneira:

 Haste para Max-Ar Vidro / Alvenaria ( V/A ): 

 Haste para Max-Ar Vidro / Vidro ( V/V ):

OBS:  Caso a ferragem utilizada for a 1131 

(dobradiça para Vidro/Vidro), a furação 

ao lado seguirá sem a cava de 5mm e os 

furos serão feitos a 26mm de afastamento 

ao invés de 32mm. 

Largura da peça menos o comprimento da 

haste dividido por 2. Furo com Ø14mm.

Medida da haste menos 50mm = X. Largura 

da peça menos X, dividido por 2. Furo com 

Ø14mm.
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Sobre Janelas Basculantes

Sobre Janelas Pivotantes

 As básculas possuem ponto de eixo na horizontal. Na maioria dos casos, são utilizados Kits que 

são compostos com as ferragens 1123 e 1523. Para este tipo de ferragens, fazemos um cálculo para 

que a 1123 (no caso a pivotante) possa ficar na altura ideal para o balanço da báscula.

 Segue abaixo o cálculo utilizado:

 O cálculo da báscula será dispensável no caso de utilizações de ferragens como 1007, 1007A, 

1008 e 1008A, pois são dobradiças com freio e não há necessidade de balanço da peça, ficando assim 

as ferragens no eixo central da peça.

 Para o trinco 1523, quando não informado a distância do afastamento da ferragem, o mesmo 

seguirá com a distância de 50mm da lateral do vidro até o eixo do recorte.

48.000 ÷ 700 ( Largura ): 68,57

68,57 + 600 ( Altura ) = 668,57

668,7 ÷ 2 = 334

O ponto de giro neste caso 

será 334 de baixo para cima.

 No caso das janelas pivotantes o ponto está na vertical. O Kit geralmente utilizado é composto 

das ferragens 1123 e 1335.

 A esquerda, 

temos um exemplo 

do pivotante onde é 

utilizado as ferragens 

1123 e 1335. A 1123 é 

centralizada e o trinco  

é colocado a 50mm da 

lateral do vidro até o 

eixo do recorte.

 No caso ao lado, o 

trinco está sendo utilizado 

na lateral do vidro ai invés 

de ser na base do base. 

Sendo assim, caso não 

seja informado a altura, 

o padrão utilizado será o 

mesmo descrito na Página 
5, para fechaduras e 

puxadores.
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Passantes e Colantes

 Toda obra onde vai ser utilizado passante e colante, deverá ser informado o ângulo que será 

montado o painel, para poder fazer o recorte correto nas peças.

 Observando os exemplos abaixo podemos entender melhor.

Exemplo¹:

 Neste caso, onde a instalação trabalha com um ângulo de 90º, 

temos sempre que definir qual vidro será o passante e qual será o 

colante. Neste caso, vemos que o vidro b está transpassando até 

o final, enquanto o vidro a termina encostando no vidro b. Assim, o 

Vidro b é o Passante e o Vidro a é o colante.

 Neste caso, vemos que os vidros estão em um ângulo de 135º graus. Neste caso os dois vidros 

serão passantes.

Exemplo²:



13

Acabamentos

Sobre Bisotados

 Hoje a  TTR VIDROS trabalha apenas com a Lapidação RETA.

 Para os vidros que tiverem um arredondamento nas bordas como canto moeda e canto copo, 

seguiremos com o raio abaixo:

 Qualquer raio diferente do especificado acima deverá ser informado no projeto, assim como 

deverá ser informado também os cantos que deverão ser arredondados. Caso não seja informado, 

seguirá as 4 quinas com o acabamento informado.

 Trabalhamos com vidros bisotados nos tamanhos:

 - 0,5 cm;

 - 1,0 cm;

 - 1,5 cm;

 - 2,0 cm;

 - 2,5 cm;

 - 3,0 cm;

 - 4,0 cm. 

 Temperamos apenas peças de 10mm com bisotê de 2,5cm. Caso a espessura do vidro seja 

menos que 10mm, fazemos o bisotê porém não será possível temperar a peça.

OBS: Não fazemos o meio recorte para 1002 (botão de correção).
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Sobre o Vidro Pontilhado

Sobre o Vidro Neutral

Lado Pontilhado Lado Liso

Pontilhado e Neutral

 No projeto, caso o vidro pontilhado tenha 

algum tipo de marcação, precisamos saber qual vai 

ser o lado pontilhado deste vidro. No caso, deverá 

ser informado no pedido se o desenho feito no 

pedido é o LADO PONTILHADO ou o LADO LISO.

 Caso não seja informado o lado pontilhado 

no pedido, levaremos em consideração como lado 

pontilhado.

 O vidro Neutral 14 também possui dois lados no qual deve ser definido no pedido. Abaixo segue 

um exemplo para fácil indentificar o lado correto em que será feito a marcação no vidro. 
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Tipos de Box
 

  A TTR VIDROS  trabalha com alguns padrões para box. Abaixo segue os detalhes:

Box de Correr (1800):  1770 mm para os fixos;  1800mm para as de correr. Puxador 50mm da borda                  
                                          lateral e 900mm da Borda inferior ao centro. Furo para puxador de Box (1629) 
                                      e roldanas (1125).

Box de Correr (1880):  1845 mm para os fixos;  1880mm para as de correr. Puxador 50mm da borda 
                                       lateral e 900mm da Borda inferior ao centro. Furo para puxador de Box (1629) 
                                      e roldanas (1125).

Box de Correr (1900):  1870 mm para os fixos;  1900mm para as de correr. Puxador 50mm da borda 
                                          lateral e 900mm da Borda inferior ao centro. Furo para puxador de Box (1629) 
                                      e roldanas (1125).

Box de Abrir (1770):  1770 mm para os fixos;  1770mm para as portas Open. Puxador 80mm da borda 
                                       lateral e ao centro da peça. Furo para puxador de Box (1629) e dobradiças (1114) 
                                 à 300 da borda inferior e superior ao centro dos furos.

 Com relação a largura dos boxes acima, segue as seguintes medidas:

 - Box de Correr:
Lagura dos Fixos: 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm

          650mm, 700mm, 750mm, 800mm, 850mm, 900mm, 950mm, 1000mm e 1050mm.

Largura dos Móveis: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 700mm, 750mm 

           800mm e 850mm.

- Box Open:

Largura do Open: A largura do box Open varia de acordo com a necessidade dos nossos cliente.

Sobre Box Fora do Padrão
 Para os boxes com alturas diferentes (fora do padrão), utilizaremos as cotas e furações 
equivalentes ao box padrão, porém, o pedido será cadastrado como engenharia.



16

 Para o envio dos moldes, seguimos alguns critérios para que o pedido possa seguir corretamente.

 - Não receberemos moldes de papel, papelão ou outro material que impossibilite a produção.

 - Os moldes não podem ser enviados com pregos, tachas, parafusos e etc.

 - Todos os moldes devem conter número de cliente, número de pedido, cor do vidro e espessura,

             bem como a quantidade de peças quando um molde for utilizado para produzir mais de uma 

             peça.

 - Os moldes devem ser enviados na medida exata para produção. Nenhuma alteração será

             feita.

 - Enviar o molde preferencialmente em material Eucatex.

 - Furos devem ser representados no molde junto com o tamanho de seu diâmetro.

 - Ferragens deverão ser representadas no molde juntamente com seus respectivos códigos.

 - O pedido referente ao molde deve ser enviado à fabrica juntamente com o molde, contendo

             se possível, um esboço do desenho do molde.

 Para Janelas de Correr, também seguimos alguns padrões. Segue abaixo as nossas medidas:

Janela de Correr:          1140mm para os fixos;  1180mm para as de correr. Bate fecha 1570 ou 1571                  
                                          a 500mm de altura da base do vidro até o eixo da furação e roldanas (1125).

Com relação a largura das janelas acima, segue as seguintes medidas:

 - Janelas de Correr:
Lagura dos Fixos: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm e 600mm.

          

Largura dos Móveis: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm e 650mm.

Moldes

Janela Padrão
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 Para que o seu pedido possa ter o máximo de agilidade para ser produzido, sugerimos seguir 

alguns tópicos básicos, porém, essencias para a produção.

1º Sempre indicar no pedido:

 - Tipo (temperado, laminado, comum e etc), cor e espessura;

 - Especificar os códigos das ferragens utilizados no projeto;

 - Lado (pontilhado / liso; refletivo / metalizado), etc.

 - Data de Envio. 

2º Sugerimos que os desenhos sejam feitos com régua, letras e números legíveis.

3º Todas as medidas devem ser em milímetros.

4º Medidas de vão devem ser indicadas com “ VÃO = ”.

 - Exemplo: VÃO = 2200mm

- É opcional informar a medida do VÃO, quando as peças já estão com as medidas finais.

5º Ferragens deslocadas da borda deverão apresentar cotas de ALTURA e/ou LARGURA.

 - Exemplo: fechaduras centrais, puxadores, dobradiças, fixos com ferragem 1306/1329, básculantes, 

pivotantes, etc.

6º Para furos especiais e puxadores, deverá constar o diâmetro do mesmo.

7º Cotas de ferragens não determinadas pelo cliente serão marcadas/executadas conforme o padrão 

TTR VIDROS  sem possibilidades de posteriores reclamações.

Pedidos
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 Para auxiliar na hora de aplicar a folga, segue abaixo alguns modelos de vãos e as folgas 
necessárias para a instalação.

Sistemas de Correr - Trilho para 1125
Para VÃOS de 6mmROLDANAS  1125

1335

35
30

35
30

ROLDANAS  1125

Para VÃOS de 8 e 10mm

Largura das Peças = VÃO ÷ pela quantidade de peças + Transpasse (50mm para cada móvel).

Largura das Peças = VÃO + Transpasse (50mm).

Folgas
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Trilho Versatik - VE2

Trilho Versatik - VE3

Trilho Para Roldanas 1122 e 1126

Largura das Peças = VÃO ÷ pela quantidade de peças + Transpasse (50mm para cada móvel).

FOLGAS LATERIAS

Sem Fechadura:
Vão + 120 dividido por 3

Com Fechadura:
Vão dividido por 3. Do 

resultado acrescentar + 120 

na porta com a fechadura.

Altura dos Fixos:
Quando nº de móveis 

for ímpar, a folga do 

fixo será de -65mm.

Quando nº de móveis 

for par, a folga do fixo 

será de -20mm.

FOLGAS LATERIAS

Com ou sem Fechadura:
Vão + 50 dividido por 2

35
30

35303530

ROLDANAS  1125

ROLDANAS  1125
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Kit Pia

Sistema de Fixo com Alumínio

Sistema de Fixo com Ferragens

ALTURA = VÃO - 40mm

LARGURA = VÃO + 50mm ÷ 2

Perfil Cavalinho
Vidros de 6 e 8mm

Perfil Cavalão
Vidros 10mm

1302

1302

1302

1302

1302

1306

1306



21

Sistema de Abrir com Ferragens

Sistema de Abrir com Perfil nos Fixos

Sistema de Abrir com Ferragens nos Fixos

Largura: Vão menos as medidas das Portas - 20mm

Largura: Vão menos as medidas das Portas - 16mm

1302
1302 1302

1302 1302

1101 1101

1101

1101

1101

1101 1101

1101

1101

15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

1103 1103

1103

1103

1103

1103
1335

1103

1103

1103
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Sistema de Abrir Tipo Open

Sistemas de Janelas Pivotantes e Basculantes

1114 1114

16291629

1523

1123

1123

1123

1132

1132

1132

1132

1335

1123

1114

1114 1114 1114
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Logística e Processos








