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INFRA
QUEMESTRUTURA
SOMOS?

A Athenas é totalmente comprometida em
fabricar acessórios para vidros de qualidade não
somente para reforçar a sua marca no mercado,
mas principalmente a de seus clientes.
Instalada em Sorocaba interior de São Paulo, fundada em 2007 produzindo somente, a
bolacha de vidro para puxador de porta, hoje atende todo território brasileiro, com uma
innidade de acessórios para vidro. De uma forma inédita, a empresa encontrou uma maneira
de fortalecer e ampliar a sua rede de distribuidores de acessórios e fabricantes de ferragens, ao
oferecer a eles produtos personalizados, ou seja, com a logo da sua empresa.
Devemos nosso destaque no mercado, ao nosso trabalho em equipe, a empresa realiza
pesquisas junto com seus colaboradores e consumidores, tendo como foco desenvolver
produtos que facilitam o trabalho do instalador com qualidade que seus clientes desejam.

INFRAESTRUTURA

A Athenas Possui duas plantas, sendo a Planta I
na Av. Betânia, 286, Jardim Betânia Sorocaba/SP,
com 5 barracões que totalizam 1570m².
Na região norte da cidade, onde temos fácil
acesso as principais avenidas de interligação.
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ESTRUTURA
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Com o lançamento do Kit Engenharia Athenas. Houve
então a expansão da empresa com um setor de pintura,
altamente preparado para atender grandes demandas
com qualidade e agilidade. Um setor desenvolvido, para
funcionar em processo de linha continua, com grande
parte de seus processos automatizados e/ou otimizados,
visando mais agilidade e menor esforço do funcionário. A
Planta II, setor de pintura, possui 2000m².

Recentemente com os novos lançamentos da
Linha +MAIS KIT, houve a necessidade de mais
uma expansão da empresa. O Setor de extrusão
de alumínio, possui 1300m² contando agora
com a produção independente de pers de
alumínio através do processo de extrusão.

Totalizando hoje 4870m² de área útil produtiva.
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ENGENHARIA
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O mais novo Kit Engenharia, lançado ocialmente na FENAVID 2013.
O kit possui design moderno, medidas diferenciadas e peças exclusivas,
favorecendo a boa aceitação do público e uma instalação de qualidade.
Os trilhos, o vidraceiro pode escolher aquele que melhor se encaixa a
sua necessidade, pois eles foram desenvolvidos em três modelos:
reforçado para vidro de 8mm, com parede dupla para vidros de 8mm e
parede dupla para vidro 10mm. O Trilho Reforçado é mais indicado para
janelas, e o Trilho com paredes duplas são adequados para portas de
pequeno e grande portes.
Um dos grandes diferenciais é a praticidade na instalação. Ele possui
peças especícas, novo design, material resistente e fácil de manusear.
Dentre seus destaques o Kit conta com o encaixe da tampa feito por um
click, desenvolvido para facilitar a instalação e evitar danos aos pers,
mantendo um aspecto do conjunto. Também possui acessórios exclusivos.

48,85±0,36

Tampa - Trilho
compõe: Kit Largura

8,5 ±0,2

Trilho 8mm reforçado
compõe: + MAIS KIT I

Click Acabamento 18mm

Guia Inferior 8mm

2 FOLHAS P/ 8 e 10mm

U xo

Acompanha Escovinha de vedação na COR

Vedação

10,5±0,2

Trilho 8mm duplo
compõe: + MAIS KIT II

Guia Inferior 10mm

compõe: + MAIS KIT I E II

U porta

62 ±0,6

62 ±0,6
8,5 ±0,2

62 ±0,6

48,85±0,36

60,5 ±0,6

48,85±0,36

Trilho 10mm Duplo
compõe: + MAIS KIT III

Click Acabamento 10mm

compõe: + MAIS KIT III

4 FOLHAS P/ 8 e 10mm

02 U xo

02 Vedação

Caderinha
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Kit Box Padrão.
A versatilidade que você já conhece,
agora com a Qualidade Athenas.
Ideal para todos os tipos de banheiro, com um toque de
elegância. Feito em alumínio extrudado, com ligas resistentes.
Todos os acessórios inclusos. Disponível com batedor de pressão
ou parafuso.

NOVIDADES
Agora o mais novo lançamento, o Perl +MAIS 55mm todas as vantagens que
você já conhece dos pers +MAIS KIT ATHENAS, com a medida mais pedida... trilho de
55mm:

36

45

43,87

14,70

7
ATH 020
Tampa P/ Trilho 55mm

6,70
ATH 019
Trilho Superior 55mm
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Acessórios e Vantagens.

ATHENAS

BATEDOR SUPERIOR

Inclinação na Base da
Guia Inferior, facilita o
EXC

LUS
IVO

escoamento da água e
a xação com silicone.
ESCOVINHA NAS CORES.

Desenvolvido exclusivamente para os MAIS KIT Athenas®. Feito
pensando na satisfação do SEU cliente. Proporcionando uma
instalação com mais segurança. Facilitando e Agilizando a
instalação, acompanha parafusos auto brocantes.

BATEDOR CENTRAL

E c o n o m i z a m o s s e u Te m p o ! !
Acompanha já colocado nos pers:
Guia Inferior, Cadeirinha Central e
Vedação. Nas cores: Branco,
Bronze, Fosco e Preto

SIVO

EXCLU

Também uma exclusividade dos

MAIS KIT

Athenas®. O batedor

ROLDANAS

Inferior Central, para garantir uma
maior segurança no fechamento de
portas e janelas. Assim garantindo

Exclusividade
MAIS KIT .
Athenas®. As roldanas
possuem regulagem lateral
e bucha excêntrica, facilitando o ajuste de plumo e
nível. Permitindo ajustar
possíveis empenamentos com
os vidros já instalados.

SIVO

EXCLU

ao SEU Cliente uma grande
EXC

LUS
IVO

conança e segurança. Estão
disponíveis nas cores: Branco, Cinza
e Preto. Acompanha Rebites na cor.

BATEDOR INFERIOR
Exclusividade MAIS KIT Athenas®. O
Batedor de Alumínio em forma de
click na cor, com encaixe para
amortecedor de borracha, que
acompanha garantindo um melhor
funcionamento e agregando mais
segurança e proporcionando um
melhor acabamento na instalação.

PARAFUSO FLANGEADO/ BUCHA ESPECIAL (OCO)

Parafuso de Cabeça
Flangeada. Bucha
Especial Oca indicada
para todos os tipos de

EXC

LUS
IVO

Acompanha amortecedor de borracha.

creto, possui aletas e

Pintura Eletrostática nas Cores: Branco, Bronze, Fosco e Preto

TAMPADA
GUIA
INFERIOR
TAMPA
GUIA
INFERIOR

EXC

LUS
IVO

materiais ocos e contravas anti-giro.

Exclusividade MAIS KITAthenas®.
As tampas da guia Inferior,
permite a vedação nos cantos,
evitando inltrações e manchas
nas paredes, além de dar um
bom acabamento. Estão
disponíveis nas cores: Branco,
Cinza e Preto.

Acompanha também parafuso e
Buchas para a xação das Guias
inferiores

CUNHA
Pares de Cunhas para
regulagem dos vidros.

Todos os acessórios
acompanham o MAIS KIT .
em uma embalagem
personalizada, dando mais
credibilidade ao SEU trabalho!
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NOVIDADES!!
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KIT PIA

A Athenas desenvolveu um puxador para +MAIS KIT PIA resistente, versátil e de fácil
instalação. O puxador é feito de alumínio de qualidade e permite correção de plumo das
paredes.

Guia vidro

INOVE

Guia superior

Trilho inferior

Escovinha
na cor
Perl Puxador

Medida do vão
SEM ACRÉSCIMO
Menor Custo em Vidro!

COM AJUSTE
DE PRUMO

Esquadrias de Alumínio

C

onheça nossa mais completa linha de

Esquadrias de Alumínio, tudo com a qualidade
Athenas e com inúmeras vantagens para sua obra!
Também com pintura amadeirada.
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NOVIDADES!!
DOBRADIÇA
DobradiçaPIVOTANTE
Pivotante

ATHENAS

Elegante e Inovador.
Feita em Alumínio maciço temperado e usinado,
tem um design moderno, suporta portas de até
88kg. Contem buchas excêntricas que possibilitam
um melhor ajuste do vidro, tem também um
acabamento limpo, não deixando nenhum
parafuso visível, um acabamento totalmente clean.
ARRUELA
EXCÊNTRICA

TAMPA DE
ACABAMENTO
PARAFUSO M8

O Kit Box Athenas é um produto inovador no mercado, com
design arrojado, feito exclusivamente para vidros de altura e
furação padrão, possui diversas vantagens para o distribuidor e
vidraceiro, sendo uma delas a medida vidro ser padrão, o que facilita a
compra, pois não é necessário esperar um vidro de engenharia e para o
vidraceiro ainda temos todas as facilidades de montagem, como por
exemplo, a furação do dreno, que não é mais necessário ser feito pelo
montador, o que facilita e também garante a qualidade. Os pers U e
Guia, são xados através de ta dupla face VHB (com resistência e
durabilidade previamente testada) o que elimina a necessidade de
furação de pisos e azulejos, tornando a montagem mais limpa e pratica,
para a furação do trilho é enviado um gabarito, o que proporciona maior
segurança, garantindo a qualidade do projeto.
Nossas roldanas aparentes possuem um design moderno, o que da
um toque de elegância e sosticação ao conjunto. Composto por dois
rolamentos internos, o que aumenta a durabilidade, tendo resistência
para suportar portas de até 1 metro, as roldanas são envernizadas o que
facilita o deslizamento da porta sem deixar ruídos, para a xação das
roldanas, contamos com um gabarito para facilitar a xação no centro
do furo. Um produto seguro, que conta com uma trava de segurança em
cada roldana, contando também com um batedor superior e inferior. O
Kit acompanha também todo o material de instalação e acabamento:
guia da porta, batedor inferior e superior, puxador da porta, tampa de
acabamento pers U, apoio do vidro xo, cunha, parafusos, buchas e o
click. É oferecido nas cores branca, bronze, preta, fosca e brilhante.

Kit Box Roldana Aparente
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Torre paraPIVOTANTE
corrimão
NOVIDADES!!
DOBRADIÇA
ou Kit Sacada

ATHENAS

Feitas em Alumínio maciço temperado e usinado. Tem um design moderno, disponível em
dois modelos:
Sem Pino de Apoio: com tamanho total de 285xØ33mm, distância do vidro até o chão
de 60mm, suporta até 40kg.
Com Pino de Apoio :com tamanho total de 365xØ33mm,
distância do vidro até o chão de 120mm, suporta até 30kg.
Contem buchas excêntricas que possibilitam um melhor ajuste do
vidro e também pinos de regulagem, desta forma possui regulagem
horizontal e vertical. Exclusividade dos produtos Athenas Puxadores®.
REGULAGEM LATERAL
ARRUELA EXCÊNTRICA

RE

GU
LA LAG
TE
RA EM
L

TAMPA ACABAMENTO

REGULAGEM
LATERAL

COLUNAS

PRONTO PARA INSTALAR!
Composto por um
chumbador de 200 mm,

KIT P55

KIT P90

Prático! Econo -

Com regulagem
de altura

Com regulagem
de altura

miza tempo, mão
de obra e evita

JÁ FIXADO

90CM

desperdício de
material.
As colunas acompanham KIT P55 ou P90,

JÁ FIXADO

CANOPLA

CANOPLA

possuem regulagem de
altura, que corrige possíveis desníveis, vem
xados no tubo o que
agiliza a montagem.

CHUMBADOR
200mm

CHUMBADOR
200mm

De acordo com a NBR 9077

e Canopla. Completo.

100 - 110 - 130 CM

tubo Ø2", Kit P55 ou P90
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Acessórios de
corrimão
NOVIDADES!!
DOBRADIÇA
PIVOTANTE
(em alumínio maciço e usinado)

ATHENAS

KIT P41

KIT P90

KIT P55

A bucha com articulação para

O pino com articulação para tubo

O pino em 90º para tubos de

tubos de 1” que permite a xação em

de 2” permite a sustentação do

2” permite a sustentação a barra do

ângulo ou retas no corrimão e gradil,

corrimão e ajuste de ângulo, além de

corrimão, além de possuir sistema de

além de possuir sistema de regulagem

possuir sistema de regulagem de altura,

regulagem de altura, para auxiliar na

de comprimento, para possíveis erros

para auxiliar na correção de possível

correção de possível desnível, tendo

de corte dos tubos de 1”.

desnível, tendo variação de 12 mm.

KIT CV

KIT CP

variação de 12mm.

KIT P61

Corrimão de Parede para tubo

Corrimão de Parede para tubo

de 2” possui articulação para

de 2” possui articulação para

de 2 ” , pos s ui ar ti c ul aç ão par a

regulagem em ângulo. Possui um

regulagem em ângulo. Possui um

regulagem em ângulo de acordo com o

acabamento limpo,

acabamento limpo,

projeto, ideal para locais onde há a

deixando o

mínimo possível de parafusos visíveis.

deixando o

mínimo possível de parafusos visíveis.

Corrimão Especial para

necessidade de corrimão baixo.

tubo
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Acessórios de
corrimão
NOVIDADES!!
DOBRADIÇA
PIVOTANTE
(em alumínio maciço e usinado)

ATHENAS

KIT 503

KIT 502

KIT 504

Feito em alumínio maciço usinado

Feitos em alumínio maciço usinado para tubo de 2”,

para tubo de 2”, permite regulagem

permite regulagem vertical de 54º a 90º . Saída de gradil a

horizontal de 88º a 188º para ajuste.
Uma das vantagens do produto é deixar

direita e a esquerda. Com regulagem de altura no pino da

o acabamento limpo, não deixando a

base, para auxiliar na correção de possíveis desnível, tendo

mostra os parafusos de xação.

variação de 12mm.

KIT 507

Feito em alumínio maciço
usinado para tubo de 2”, ideal para

KIT 516

Feito em alumínio maciço para

KIT 517

Feito em alumínio maciço para

tubo de 2”, ideal para regulagem de
cantos etc. Permite variação de 120º a

regulagem de ângulos. Permite

182º pra ajuste. Com regulagem de

variação de 120º a 182º.

altura no pino da base, para auxiliar na
correção de possíveis desníveis, tendo
variação de 12mm.

tubo de 2”, permite inclinação de
88º a 138º.

R

PUXADORES

Acessórios de
corrimão
NOVIDADES!!
DOBRADIÇA
PIVOTANTE
(em alumínio maciço e usinado)
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TAMPA

Tampa para nalização do tubo
de 2”, tanto em corrimão como

EMENDA

Emenda para união de tubos de
2”, dando um bom acabamento ao
produto. Uma das vantagens do

sacadas, permite o fechamento do tubo
xação e outros tipos

de meios de

xação.

elegante.

Ideal

para xação de vidros em

corrimão, sacadas, e outras superfícies
planas, possui design moderno que
permite xar o vidro em tubo redondo ou

produto é a mostra os parafusos de
deixando-o com um acabamento

PINÇA

CANOPLAS

Canoplas em Inox para tubos redondos de 2" e 3",

quadrado. Revestimento interno em
silicone para não danicar o vidro e
também tornar o material mais aderente.

CHUMBADOR

Utilizada pra chumbar a haste do
corrimão no solo, em alumínio extrusado e

disponível também para tubos quadrados de 2", usado
como acabamento de bases de xação. Disponível nas
cores: brilhante polido, preto, branco, fosco e bronze.

forjado, possui o diferencial na posição
estratégica da furação com 6 furos
simétricos, onde o instalador poderá utilizar
de acordo com o projeto da obra. Feito nos
diâmetros de 48, 47,6 e 46,7 mm x 40 e 200
mm de comprimento.
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NOVIDADES!!
DOBRADIÇA
PIVOTANTE
Linha Pé de
Mesa

ATHENAS

COM VENTOSA

COM CHUMBADOR

Feito em tubo alumínio de
2” com comprimento de 50 a
1100mm com a xação do
vidro por ventosa, acompanham parafuso e bucha
para xação.

Composto por um
chumbador de 40 mm,
Tubo de alumínio extrusado
Ø2”x7a50mm, Canopla
em alumínio forjado,
tampa reta em alumínio
usinado, gota de silicone
autocolante.

Acessórios para Vidro
Contamos com uma vasta linha de acessórios para Vidro, desenvolvidos para facilitar e
melhorar a instalação. Conra esses produtos.

AMORTECEDOR LATERAL

CUNHA

BATEDOR DE ROLDANA

O uso deste produto é ideal em

Esta ferramenta que geralmente

O produto foi fabricado visando

janelas e portas de correr, oferece mais

acompanhava somente o kit de box é

atender o mercado de forma a oferecer

segurança e valoriza a instalação. Sem

oferecida por nós separadamente p/

algo mais barato e acessível. Já que muitos

ele, o instalador tem que recortar um

que também possa ser utilizada na

instaladores de vidro, por não ter acesso ao

pedaço de cortiça e colar dentro do

instalação de portas e janelas

batedor, usavam um perl tipo U chamado

perl, isso dicilmente ca com um bom

(engenharia). Com a cunha, evita-se o

acabamento.

uso do calço de madeira, obtendo uma
instalação mais limpa.

CAPUCHINHO

cavalão p/ servir de batedor de roldanas.
Isso acabava desvalorizando a instalação e
aumentando o tempo de execução do
trabalho. A peça é projetada de forma a

EXCL

U

SIVID
AD
ATHE
NAS E

única empresa
fabricante do capuchinho
de aba de 23mm

proporcionar uma melhor xação do perl.
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NOVIDADES!!
DOBRADIÇA
Linha
PuxadoresPIVOTANTE
de VIDRO

ATHENAS

Um produto de grande qualidade de xação que pode
ser adquirido nas cores de prolongadores Cromado,

BOTÃO DE LATÃO

Fosco, Preto, Branco e Bronze e nas cores de vidros
Incolor, Verde, Fumê, Bronze, Antílope e Pontilhado.

Puxador Duplo

Puxador de Vidro
O produto conhecido no

Um lançamento p/ o

mercado, mas com grandes

mercado nacional. Trata-se

diferenciais, as embalagens

do puxador c/ vidro duplo.

vem com marca dos clientes.
O prolongador com xação
em latão (sendo somente os
espaçadores em alumínio), o

São dois vidros do lado
interno e externo da porta c/
espaçamento entre eles de
7mm. Os vidros possuem
Ø80x8 mm.

vidro possui Ø120mm x 8 ou

O espaçamento favorece

10mm. Preço baixo e cores

toque de sosticação e mais

diversicadas.

conforto.

Puxador para Kit Box

Puxador para Janela

Fabricado com dois
vidros

Ø41x8mm e

pro-

longador em diversas cores,
diferente dos existentes no

Composto por um vidro
Ø41x 8mm, possui um
prolongador feito em
material Polímero de ABS em
diversas cores, diferente dos

mercado, nós desenvolvemos esse tipo de material

existentes no mercado, nós
desenvolvemos esse tipo de

para ter uma grande diver-

material para ter leveza na

sicação nas instalações.

instalações.
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Linha Puxadores
Tipo H
NOVIDADES!!
DOBRADIÇA
PIVOTANTE
(em alumínio)

ATHENAS

Os puxadores H possuem uma ótima
xação por meio de dois parafusos sem
cabeça Allen nas laterais horizontais (ao
contrário dos outros que levam dois
parafusos nas verticais). Com ligas de
Alumínio 6063 e têmpera T6 (ideal para
este produto).
produzido em Brilhante alto brilho e nas
Bronze com pintura especial de alta
resistência.
Não usamos cortiças e sim PVC injetado
transparente. Podem ser utilizados em
portas de vidro 8/10mm e em portas de
madeira (se previamente avisado na hora

BARRA CHATA 26x9mm

REDONDO 1" 1/2

REDONDO 1"

da compra)

REDONDO 1" 1/4

QUADRADO 1"

cores exclusivas Fosco, Preto, Branco e
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NOVIDADES!!
DOBRADIÇA
PIVOTANTE
Linha
de Prolongadores

ATHENAS

Regulável de Alumínio

Prolongador regulável em Alumínio Maciço Usinado.
Possui bucha excêntrica que permite regulagem e ajuste
do vidro, tampa de acabamento que garante um
ótimo acabamento não deixando parafusos
visiveis, furo oblongo para facilitar a xação.
Disponivel nas cores: bege, branco,
brilhante, bronze, champanhe, fosco e preto

Outros Produtos
Macho/
Macho/Cunha
Cunha

GRAPA
Grapas para xação de tubulares, disponível em diversas
medidas, feito com alumínio de qualidade e resistente.

Perl Macho/Cunha, feito sob medida pra você! Vendido por
Kg, o perl de macho e cunha muito utilizado para fechamento de
esquadrias e Caixalharias, pode ser cortado na medida que for
ideal ao seu projeto.

PUXADORES

R

ATHENAS

Catálogo
Geral

(15)3321-4026
(15)3221-7321
www.athenaspuxadores.com.br
contato@athenaspuxadores.com.br

