Para todos os ambientes,
todas as possibilidades.

A tecnologia Reiki para fechamento de sacadas e varandas possibilita a liberdade de
decidir a melhor forma de aproveitar o ambiente. Da abertura ao fechamento total das
folhas de vidro de forma rápida, segura e fácil.
A Reiki é referência nacional em envidraçamento de áreas, seguindo e criando
tendências de design para ampliar suas possibilidades de aplicação. Como fabricante
oficial da marca no sul do Brasil, a BBa sistemas para envidraçamentos tem o
compromisso que vai além de desenvolver o projeto personalizado e acompanhar
cada uma das fases de produção, como se fazer presente em eventuais casos de
manutenção nos primeiros 5 anos do produto instalado.

Características
e benefícios
do autêntico
Sistema Reiki

Garantia em até 5 anos*;
*Exceto vidros. Consulte sobre a garantia no site bba-reiki.com.br.

Vedação especial em poliuretano que atenua ruídos em
aproximadamente 30%, conforme espessura do vidro;
Perfis em alumínio com liga 6063 T5, em conformidade
com a norma ABNT NBR 8116, garantindo maior
resistência para todo sistema Reiki;
Roldanas com rolamentos blindados e eixos
fabricados em ZAMAC, anticorrosivo, proporcionando um
deslizamento mais leve e com maior durabilidade;

APLICAÇÕES
Sacadas;
Jardins de inverno;
Varandas;
Janelas;
Portas;

Pode ser aplicado em
todas as superfícies,
mas com o guarda-corpo
Duotec, os encaixes
ficam mais perfeitos,
sem a necessidade
de adaptações.

Gazebos;
Camarotes;
Restaurantes;
Embarcações;
Divisórias para residências e comércios.

Vidros temperados em 8mm e 10mm, deslizantes
até extremidades giratórias em um ângulo de 90 graus,
possibilitando a abertura total do ambiente e facilidade
de limpeza;
Fecho com chave que bloqueia todos os vidros,
oferecendo maior segurança;
Acabamento anodizado de 16 a 20 micrômetros ou
pintura eletrostática de 60 a 100 micrômetros em diversas
cores, com acabamento brilhante ou fosco, resultando em
excelente durabilidade;
Adequado a diversas formas geométricas, valorizando e
oferecendo maior leveza ao ambiente;
Peso bruto do sistema com vidro 8mm = 24,4kg/m²;
Peso bruto do sistema com vidro 10mm = 29,4kg/m².

A BBa mais uma vez é pioneira no lançamento do Reiki UP
no sul do Brasil. O novo sistema apresenta características
totalmente inovadoras no segmento da construção civil.

Vantagens Reiki Up
Produto atende as exigências nos testes de ensaio de
Manuseio e Corrosão LPC/L-267.116/15 e Pressão de Vento
LPC /L-266.464/1/15, no Centro Tecnológico de Controle da
Qualidade Falcão Bauer, de acordo com a ABNT NBR 16259.

Inovação no sistema de vedação com maior durabilidade;
Cortes precisos com acabamento em nylon;
Revisão de todos os componentes, facilitando maior rapidez
no deslizamento das folhas vidros;
Sistema de nivelamento inovador sem utilização de rebites.
Patente BR 10 2015 018655 0;
Otimização com eficiência na hora de instalação;
Design mais moderno como diferencial;
Acabamento sem adaptação nas laterais com total perfeição.

Sistema Reiki
para portas
O sistema Reiki também é utilizado em portas, o
que proporciona a integração dos ambientes com a
possibilidade de abertura total, proporcionando leveza
e amplitude. Possibilita 3 formas de fixação, podendo
ser: totalmente embutido no piso; parcialmente
embutido; e totalmente aparente.

Sistema Reiki
para pele
de vidro

Mais uma inovação da BBa, este sistema
permite a adequação estética da pele de
vidro com a funcionalidade de abertura do
sistema Reiki. De pouca alteração visual
o vidro sobreposto ao perfil de alumínio
confere ao conjunto pele de vidro e Reiki, um
efeito interessante, de excelente qualidade
estética e funcional. Esse sistema pode
ser aplicado em todas as superfícies, mas
dispensa adaptações e proporciona encaixes
mais perfeitos quando instalados com o
Duotec Glazing.
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