


A integração de sacadas e varandas ao ambiente de convívio das 

residências sempre foi um desafio. A linha Gece R de guarda-corpo foi 

desenvolvida com a tecnologia Reiki para levar esta missão à perfeição. 

Com design diferenciado e encaixe que permite a construção monobloco 

entre os dois produtos, alia segurança comprovada nos mais rigorosos 

testes de qualidade e a versatilidade de permitir ambientes amplamente 

abertos e arejados ou completamente fechados e protegidos.

* Carta Patente N° PI 0500746-1

O produto Gece R foi submetido aos testes de ensaio de esforço estático horizontal, esforço estático 

vertical e resistência a impactos no Centro Tecnológico Falcão Bauer, sendo considerado em total 

conformidade CCC/L-275.588/1/16, de acordo com a norma ABNT NBR 14718.

Mas quais são as vantagens do Gece R?

• Agilidade na instalação se comparado com produtos concorrentes.

• Redução aproximadamente de 40% de interferência visual entre o guarda-corpo e o envidraçamento Reiki.

• Colunas com geometria elíptica, que reduzem a percepção visual do conjunto de perfis.

• Utilização de guarnição vertical entre vidros, em substituição ao silicone, garantindo maior estanqueidade.

• Coluna de canto telescópica adaptável a variáveis ângulos entre o guarda-corpo e a parede.
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laminado refletivo.



Desenvolvido para receber o 
sistema de envidraçamento 
de sacadas Reiki.

Para uso de vidro laminado 
temperado sentryglass.
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O Sistema Gece R de guarda-corpo 
da BBa é oferecido em kit, mediante 
projeto personalizado. 

Prime
- Colunas com design único no mercado.

- Vedação segura.

- Fixação com insert de alumínio.

Glazing
Possui todos os itens da Linha Prime além de:

- Sistema inovador de drenagem entre vidros.

- Perfis de alumínio não aparentes 

externamente.

Vision
- Único conjunto sem colunas.

- Base fixada diretamente no chão com viga 

inferior.

- Vidro temperado duplo com laminação 

especial.

Em barras
- Melhor relação custoxbenefício em formato 

exclusivo para construtoras.

*Vidros não inclusos



0800 643 8826bba-reiki.com.br /BBa Reiki

BBa

Investir no social é
ampliar os horizontes
para uma vida melhor


