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História

1949 1999 2002 2004
A Autovidreira nasce. 
Além de colocações em 
obras, dedicamo-nos à 
comercialização de 
vidros para-brisas e de 
portas para automóveis.

Mudança na gestão. 
Elegemos uma equipa 
jovem, redireccionamos 
o foco do nosso 
negócio e apostamos 
na diversi�cação dos 
serviços.

Inauguração da loja 
de Campo Ourique. 
Um espaço mais 
próximo do cliente e 
das suas necessidades, 
com uma vasta oferta 
de serviços de 
vidraceiro e 
emolduramento.

Abertura de uma nova 
loja, em São Bento.  
Um 2º espaço com uma 
oferta de serviços 
semelhante aos de 
Campo de Ourique.
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EXCELÊNCIA
Actualmente, somos um conjunto de sinergias que pretende 
corresponder às necessidades e expectativas dos nossos 
actuais e potenciais clientes. 

Procuramos investir nas melhores tecnologias disponíveis no 
sector, com vista a oferecer um serviço de qualidade e 
excelência.

Ao completar 65 anos de actividade, a Autovidreira procura 
manter o seu posicionamento no mercado, em sectores tão 
especí�cos como o do vidro e das molduras. 

Os nossos compromissos
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QUALIDADE
A nossa equipa de pro�ssionais quali�cados empenha-se na 
procura da melhor solução para as suas ideias.

Disponibilizamos as soluções mais inovadoras e de qualidade 
superior, sempre em linha com as tendências mais recentes 
do mercado. 

Estabelecemos as melhores parcerias, na perspectiva de 
acompanhar as tendências e apresentar soluções inovadoras 
e de qualidade.

Os nossos compromissos
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CLIENTE
Somos o parceiro ideal para todos os que procuram aconselha-
mento técnico especializado para os seus projectos. 

A Autovidreira amplia o seu leque de serviços e produtos com 
frequência, colocando ao seu dispor soluções competitivas que 
correspondem a cada uma das suas necessidades.

Assumimos o compromisso de facilitar a relação com clientes, 
fornecedores e parceiros. Desta forma temos 3 locais de atendi-
mento ao público em diferentes pontos da cidade de Lisboa e 
estamos disponíveis online 24 horas/dia, 7 dias/semana, 365 
dias/ano.

Os nossos compromissos
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Produtos e serviços

Vidro

Apresenta uma segurança superior 
quando submetido a tratamento 
térmico. 

Em caso de quebra, fragmenta-se 
em pequenos pedaços e diminui, 
assim, o risco de ferimentos. 

É ideal para fachadas, portas e 
mobiliário.

Temperado 

Composto por duas folhas de vidro 
unidas a uma camada de Polivinil 
Butiral, que em caso de quebra 
permite que os fragmentos 
permaneçam colados a esta 
camada, evitando o risco de 
acidente. 

É indicado para uma vasta gama de 
aplicações.

Laminado

Técnica que pode ser utilizada 
tanto em fachadas de vidro 
temperado como laminado. 

Os vidros são colocados recorrendo 
a um sistema de aranhas �xadoras 
em inox. 

Para soluções arquitectónicas e 
design modernos.

Agrafado

Pode ser liso – incolor, fosco ou de 
cor – e impresso, com diferentes 
espessuras. 

Pode ser cortado e manufacturado 
conforme as suas necessidades.

Base
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Produtos e serviços

Para combinar o design moderno e 
atractivo do vidro com a criação de 
espaços com vida e cor, o vidro 
serigrafado-lacado surge como 
uma excelente solução para os seus 
ambientes. 

Ideal para decorações so�sticadas, 
com um vasto universo de cores.

Serigrafado-Lacado 

Composto por dois ou mais vidros 
e uma camada separadora - câmara 
de ar ou gás. 

Consoante o objectivo, esta 
tecnologia pode adaptar-se ao 
controlo solar, ao isolamento 
térmico e acústico, à redução das 
necessidades de manutenção e 
limpeza dos vidros e ainda ao 
aumento substancial das condições 
de segurança.

Duplo e Triplo

Os vidros de segurança  aliam as 
capacidades do vidro laminado às 
maiores exigências de protecção 
dos seus bens. 

Ideal para protecção de espaços 
contra vandalismo e invasões.

Anti-bala e roubo

Disponível nas opções de antélio, 
stop sol claro e stop sol bronze.  
Ideal para controlar a intensidade 
de luz que pretende numa divisão.

Cor e Re�ectante

Vidro
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Produtos e serviços

Vidro

Vidro munido de um �lme com 
cristais líquidos que se controla 
através de um interruptor, 
alterando entre a opacidade e a 
transparência. 

Pode ser utilizado nas mais variadas 
ocasiões, aliando a tecnologia de 
ponta a um design atractivo. A sua 
privacidade à distância de um click. 

SGG Priva-lite® 

Vidro certi�cado pela Norma 
Europeia de Qualidade ISO9001 e 
Norma Europeia Ambiental 
ISO14001, com um certi�cado 
pelas suas características 
anti-derrapantes. 

É de fácil limpeza, apresentando 
uma elevada resistência a manchas. 

Disponível em diversos padrões e 
graus de transparência, podendo 
ainda ser temperado ou laminado.

Pavimento

Isolamento térmico:
Reduz os gastos de energia com 
aquecimento, pois as perdas são 
diminuídas, mantendo-se uma 
temperatura mais amena no 
interior da habitação.

Isolamento acústico:
Protege dos ruídos exteriores, 
criando ambientes mais tranquilos 
e confortáveis. Para ambientes 
acolhedores, em que o frio e o 
ruído �cam lá fora.

Termo-acústico

www.autovidreira.com

O espelho é um material que se 
adapta a qualquer ambiente, 
contribuindo para o enriquecimen-
to dos seus espaços. 

Ideal para qualquer trabalho de 
arquitectura e design.

Dispomos ainda de espelhos para 
WC com películas anti-embacia-
mento e de espelhos retrovisores.

Espelhos



Produtos e serviços
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Molduras
Molduras

Grande variedade, com colecções 
actuais de estilos vanguardistas ou 
eternos clássicos. 

Dispomos de uma oferta 
diversi�cada de per�s em madeira, 
MDF e alumínio, bem como para 
diferentes �nalidades:
 Per�s para telas;

Per�s para espelhos; 
Per�s de caixa alta

Vasta gama de cores em cartolinas
(simples, duplos ou efeito 3D),
suplementos em madeira, ou
trabalhos entre vidros para efeito
de passepartout em vidro.

Acabamentos: opção de vidro
normal ou anti-re�exo; com cartão
espuma (k-line) ou costas com pé
para porta-fotos;

Passepartouts 

Porta-fotos em madeira; impressão 
de fotogra�as em tela canvas; 
retratos a carvão originais a partir 
de fotogra�a;  diversas gravuras e 
estampas; obras de arte originais: 
serigra�as, aguarelas, óleos, 
acrílicos.

Outros produtos

Orçamentos grátis

Manufactura:
Arestas, bisel, furos, entalhes, 
enconches, tempera, laminagem 
e foscagem. 

Deslocações ao domicílio
Contacte-nos e marque uma visita 
para apoio técnico, medições ou 
orçamentação.

Colocações e entregas nacionais
Fazemos colocações em todo o país 
e ilhas e temos soluções para 
entregas no estrangeiro.

Outros serviços



Onde estamos

Campo de Ourique São Bento Sacavém

Loja Campo de Ourique
Rua Infantaria 16, nº 91B 
1350-164 Lisboa
Tlf: 213 880 855

Loja São Bento
Rua do Poço dos Negros, nº 63
1200-336 Lisboa
Tlf: 213 901 409

Armazém Sacavém
Quinta São João das Areias,
Travessa C - Lote 150A
2685-012 Sacavém
Tlf: 219 941 272

www.autovidreira.com



UTOVIDREIRA, LDAA

saiba mais em
www.autovidreira.com e 

facebook.com/autovidreira


