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Arq. Laurence Sonck, França



Bernardes Arquitetura, Brasil

Arq. Salim Dib Neto   3

HYLINE has special attention to the execution of all projects, with
highly qualified professionals that always have in mind quality
robustness and safety. HYLINE is available to discuss and develop new 
solutions to attend architectural demands and client expectations.
HYLINE is an excellent partner with an exceptional product!

Especial atenção durante o desenvolvimento do projeto executivo,
com profissionais extremamente capacitados, e no desenvolvimento 
de protótipos, garantindo a segurança e a satisfação do cliente; 
Métodos de desenvolvimento e produção extremamente integrados 
e comunicação perfeita entre os departamentos envolvidos; Espaço 
físico elegante, agradável e muito organizado; Disponibilidade em 
atender todas as exigências da arquitetura e principalmente as 
expectativas do cliente, mesmo se precisar de desenvolver perfis
especiais; Produto final impecável!



Somos o primeiro cliente HYLINE no Paraguai. O produto foi
lançado recentemente na CASACOR, a mais completa exposição de
arquitetura e design de interiores na América Latina. HYLINE abriu 
um showroom com uma janela de correr de duas folhas com mais 
de 6 m de altura! Com HYLINE a abertura total da área é possível.

We are the first HYLINE customer in Paraguay. The product was
recently launched in CASACOR, the most complete exhibition of 
architecture and interior design in Latin America. HYLINE has
opened a showroom with a double-glazed corner sliding window
over 6 m high! With HYLINE the total opening it´s possible.

Arq. Aldo Cristaldo

Architecte Aldo Cristaldo, Paraguay 
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HYLINE fits perfectly in our
architectural needs, with a pure
high tech and minimalist language.

Arq. Roberto Migotto, Brasil

Arq. Roberto Migotto, Brasil
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HYLINE encaixa perfeitamente
na nossa proposta, com uma
linguagem minimalista e 
de alta tecnologia.



We need to overcome the technical limitations
and invent more innovative solutions to raise the
challenges of  tomorrow’s architecture. These
are the reasons that led us to choose HYLINE.

É necessário superar as limitações técnicas
e inventar soluções cada vez mais inovadoras
para elevar os desafios da arquitetura do
futuro. Estas são as razões que nos levaram 
a escolher HYLINE.

Arq. Laurence Sonck, França

Gabriel Rodrigues, HYLINE Partner
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Prumo central mais reduzido do mundo - 18 mm (patenteado)

Smallest central mullion in the world - 18 mm (patented)

Secção em alumínio invisível

Non visible aluminium section

HYLINE 18MM

VISION WITHOUT BOUNDARIES

Romando Sushi Caffè, Portugal
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HYLINE SISTEMA DE CANTO

HYLINE CORNER SYSTEM

Os painéis recolhem para o interior da parede.

Glass panels disappear into wall pocket.

Sistema de janela de canto sem limites.

Corner windows system without boundaries.

ABERTURA EM POCKET

HYLINE POCKET SLIDING GLAZED

Arq. Laurence Sonck, França
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É possível incorporar uma fechadura 
com chave para maior segurança e 
controle. A fechadura fica escondida 
na parede para o efeito de caixilho 
invisível.

You can integrate a key lock, 
thus ensuring greater security 
and control. The cylinder lock is
hidden on the wall for an invisible 
frame effect.

FECHADURA INTEGRADA

INTEGRATED LOCK

Possibilidade de incorporar as células
do sistema de alarme nos perfis.

Possibility of alarm cells integration
in the profile.

ALARME

ALARM

É possível incorporar uma fechadura
eletromagnética no sistema HYLINE
para uma maior segurança e controlo.

You can integrate an electromagnetic lock
for better security and control.

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA

ELECTROMAGNETIC LOCK

The HYLINE system can be equipped with several
types of safety equipment besides the traditional closing
system. We can choose an electromagnetic lock or an
alarm system equipped with cells. All HYLINE windows
are equipped with a multipoint locking system.

O sistema HYLINE pode ter vários tipos de
equipamentos de segurança para além do
convencional. É possível escolher um fecho 
eletromagnético ou um sistema de alarme
com células. Todas as janelas HYLINE estão
equipadas com um sistema de fecho multiponto.

SEGURANÇA
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HYLINE possibilita um sistema de fecho
multiponto. Todos os mecanismos
são escondidos na íntegra dentro do
caixilho e cada multiponto é ajustável.

HYLINE features a multipoint locking
system. All the mechanism is completely
hidden in the frame and each locking point
is adjustable.

FECHADURA

LOCK

HYLINE has achieved the RC3 classification.

HYLINE alcançou a classificação RC3.

CLASSE DE RESISTÊNCIA A INTRUSÃO

BURGLAR RESISTANCE CLASS

SEGURANÇA
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HYLINE permite a escolha alargada de
possibilidades de materiais e acabamentos,
incluindo ouro, diamantes e carbono.

HYLINE has a fully customizable range of
materials and finishes including gold,
diamonds and carbon.

FECHOS PERSONALIZADOS

PERSONALIZED LOCKS



HYMOTOR 

HYMOTOR

O sistema HYMOTOR permite a mesma
configuração da janela em sistema
manual. No caso de falha de energia,
é possível operar manualmente.

The HYMOTOR system allows the same 
window configuration as manual ones, in 
the case of power failure, it´s still possible 
to operate manually.

HYMOTOR is fully compatible
with domotics systems.

HYMOTOR é totalmente compatível 
com sistemas de domótica.

CONTROL SYSTEM

SISTEMA DE CONTROLOSISTEMA DE PARAGEM AUTOMÁTICA

AUTO-STOP SYSTEM
In case of obstacle presence, the door 
automatically stops and rewinds.

Em caso de presença de obstáculos, a
porta para e retrocede automaticamente.

SOFISTICAÇÃO
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Para além do vidro, é possível adicionar 
painéis de mármore, madeira, alumínio e
redes mosquiteiras.

In addition to glass, marble, wood,
and fly screen, aluminium panels,
may be an option.

PORTADAS

SLIDING PANELS

Não há limite para o número de rails
e folhas, o que permite uma grande
variedade de soluções para o projeto 
mais ambicioso.

There is no limit to the number of rails and 
therefore vents. This allows tailor-made
solutions for the most ambitious projects.

RAILS ILIMITADOS

UNLIMITED RAILS

SOFISTICAÇÃO

12



P
A

T
E

N
T

E
 E

M
 C

U
R

S
O

 | 
 P

A
T

E
N

T
 IN

 P
R

O
G

R
E

S
S

CONFORTO

With HYLINE it is possible to have 
blackouts, screens, blades integrated into 
the double glazing. Electrically operated 
and with no maintenance needed.

Com HYLINE é possível incorporar persianas,
telas e blackouts no vidro duplo. Funcionam
eletricamente e não necessitam de manutenção.

INTEGRATED SHUTTER SYSTEM

SISTEMA INTEGRADO DE PERSIANAS

INTEGRATED FLY SCREEN

SISTEMA DE MOSQUITEIRA INTEGRADO

Solução perfeita para ventilar a sua casa de modo natural, sendo uma solução
eficaz e funcional contra a entrada de insetos dentro de casa. O sistema é
totalmente integrado no caixilho, sendo apenas visível quando está em uso.

Fly screen is a perfect, easy to use solution to naturally ventilate your home
being effective and functional against insects. The system is totally integrated
into the frame, only being visible when in use. 
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CONFORTO

O sistema de piso integrado é uma absoluta elegância dado
a sua soleira integrada no chão. Não existem obstáculos físicos 
nem visuais quando cruzamos as divisões. O interior e o 
exterior funcionam como um só.

The sliding system is an absolute elegance due to its
integrated threshold hidden in the ground. No more obstacles 
neither physical or visual at the crossing. The interior and 
exterior are one.

SISTEMA DE PISO INTEGRADO

INTEGRATED FLOOR SYSTEM

O isolamento entre os prumos centrais é feito  
de perfis de EPDM. Este método assegura um 
excelente isolamento e melhora o desempenho 
térmico.

TRANSMISSÃO TÉRMICA

The sealing between the central profiles is
made from EPDM profiles. This method ensures
excellent sealing and improved thermal
performance.

THERMAL TRANSMISSION
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HYLINE tem um kit de limpeza que contém produtos apropriados
para a manutenção do alumínio. O kit inclui um spray de limpeza
e preservação, um lubrificante, um aplicador de vaselina para
conservação dos materiais e um pano. Tudo com manual
de instruções e informação geral.

HYLINE has a cleaning kit which contains products
suitable for aluminium maintenance. The kit includes: a 
cleaning and preservative spray, lubricant for hardware
conservation, a vaseline applicator for gaskets conservation, 
a cleaning cloth and a Maintenance Manual with cleaning 
instructions and general information.

HYLINE KIT LIMPEZA

HYLINE CLEANING KIT

MANUTENÇÃO

A quantidade de rolamentos é calculada de acordo com 
a altura, largura e peso da janela. O peso máximo dos 
rolamentos é de 200 kg. Os rolamentos são selados
com aço inoxidável.

ROLAMENTOS

The quantity of bearings is calculated according to the 
width, height and weight of the vent. Maximum bearing 
load: 200 kg. The bearings are sealed with stainless 
steel. No maintenance is required.

BEARINGS

Os rolamentos instalados nos perfis de 
alumínio são facilmente removíveis para 
limpeza.

The bearings are assembled in
aluminium profiles that are easily
removable for cleaning.

MANUTENÇÃO FÁCIL

EASY MAINTENANCE
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HYSLIM
Adequado para climas quentes e
tropicais que não requerem isolamento
térmico e acústico. HYSLIM foi
especialmente desenvolvido para 
vidro monolítico. Associa luminosidade,
finura e design num só elemento. Com 
um só toque de ponta de dedos, a 
janela desliza suavemente, dando lugar
a uma unidade de espaços de interior e
exterior. HYSLIM pode ser equipado
com uma rede mosquiteira.

Best suited for tropical, hot climates 
and ambiances that do not require 
thermal and acoustic insulation, 
HYSLIM has been developed
for monolithic glass. It joins lightness, 
finesse and design. With only a
gentle push from the fingertips,
the window slides gently giving
way to a total unity of interior and
exterior. HYSLIM may be
equipped with a fly screen. 
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Opening
options
Corner opening 

Possibility of customized 

sliding windows

Finishing
Lacquering in colors (RAL)

Lacquering wood immitation

Anodized

Maximum
dimensions
Width (W) = 3500 mm

Height (H) = 3250 mm

Glazing
maximum
dimensions 
12 m2

Maximum weight 
500 kg/ML 

Possibilidades 
de abertura
Abertura de canto
Possibilidade de folhas de 

correr personalizadas

Acabamentos
Lacagem a cores (RAL)
Lacagem imitação madeira 
Anodizado

Dimensões
máximas
Largura (L) = 3500 mm
Altura (A) = 3250 mm

Dimensões
máximas
do vidro
12 m2 

Peso máximo 
500 kg/ML 
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Tipos de Abertura Indicativos
Indicative Opening types

Número ilimitado de folhas e rails.

Unlimited number of vents and rails.

The presented product data is correct, except for typographical errors.

Os dados do produto apresentado estão corrretos, salvo erros tipográficos.

Caixa máxima para envidraçamento: 18 mm

Maximum box for glass: 18 mm



  

HY30

TRI RAIL

Este sistema é adequado para
uso exterior pois oferece um excelente
desempenho acústico, térmico e bons
resultados na estanquidade à água.
A espessura do vidro duplo pode 
ter até 28 mm. Rede mosquiteira e 
painéis integrados são algumas das 
opções disponíveis. Existe uma 
variada gama de opções de acabamento,
incluindo cortiça, pele e papel de 
parede.

This system is suited for exterior 
use, it offers an excellent acoustic,
thermal and water tightness
performance. The double-glazing 
thickness can go up to 28 mm.
Fly screen, integrated panels are 
available options. A wide array of
finishing options including cork,
leather or wallpaper are available.
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Possibilidades 
de abertura
Abertura de canto
Possibilidade de folhas de 
correr personalizadas

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (RAL)
Lacagem imitação madeira 
Anodizado

Dimensões
máximas
Largura (L) = sem limite
Altura (A) = 3500 mm

Dimensões
máximas
vidro duplo
9 m2

Peso máximo
500 kg/ML 

Transmissão térmica
UW = 1,3 (W/m2K)
Ug = 0,7 (W/m2K)

Desempenho acústico
Rw = 37 dB

Permeabilidade ao ar
(EN 12207 : 2000) : Classe 3

Estanquidade à água
(EN 12208 : 2000) : Classe 5A

Resistência ao vento
(EN 12210 : 2000) : Classe C1

Opening
options
Corner opening 

Possibility of customized 

sliding windows

Finishing
Bicoloration 

Lacquering in colors (RAL)

Lacquering wood immitation

Anodized

Maximum
dimensions
Width (W) =  no limit

Height (H) = 3500 mm

Double glazing
maximum
dimensions
9 m2

Maximum weight 
500 kg/ML 

Thermal transmission
UW = 1,3 (W/m2K)

Ug = 0,7 (W/m2K)

Acoustic performance
Rw = 37 dB

Air permeability
(EN 12207 : 2000) : Class 3

Watertightness
(EN 12208 : 2000) : Class 5A

Wind resistance
(EN 12210 : 2000) : Class C1

* testes bi rail (3000 x 3000 mm)
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Tipos de Abertura Indicativos
Indicative Opening types

Caixa máxima para envidraçamento: 28 mm

Maximum box for glass: 28 mm

Número ilimitado de folhas e rails.

Unlimited number of vents and rails.

The presented product data is correct, except for typographical errors.

Os dados do produto apresentado estão corrretos, salvo erros tipográficos.



HY40

This series is suitable for exterior use. 
It offers an excellent thermal, acoustic
and water tightness performances.
With an absolute elegance, the frame 
disappears thanks to its central mullion
of 18 mm, the thickness of the market.
Its frame integrated into the floor is 
completely hidden in the ground. This 
structure allows the integration of 
blinds, blackout (completely hidden) 
or screen (translucent). Fly screens 
and shutters are part of the options. 
Perfectly studied for very large
dimensions, the system is suitable for 
double and triple glazing up to 18 m².
To increase comfort and safety we 
have the possibility of motorization, 
automatic and electromagnetic lock 
which may incorporate a controlled 
ventilation. Exclusive finishes give a 
perfect touch to the frame as the color 
or texture of cork or leather.

Esta série é adequada para uso exterior.
Oferece um excelente desempenho
acústico e uma boa estanquidade à 
àgua. Com uma absoluta elegância, o 
caixilho desaparece devido ao seu prumo
central de 18 mm, o mais fino do 
mercado. O seu caixilho integrado, está 
escondido no solo. Esta estrutura permite 
a integração de persianas, blackouts 
(completamente escondido) ou tela 
(translúcida). Redes mosquiteiras
e portadas são algumas das opções
disponíveis. Estudado para ser aplicado 
em janelas de grandes dimensões, o 
sistema é adequado para vidro duplo 
ou triplo, acima dos 18 m2. Para
proporcionar maior conforto e segurança, 
existe a possibilidade de motorização e 
possibilidade de fechadura automática 
e eletromagnética, podendo esta
incorporar ventilação. Acabamentos
exclusivos conferem um toque perfeito, 
assim como a escolha da cor e da textura
da cortiça ou pele.
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Tipos de Abertura Indicativos
Indicative Opening types

Caixa máxima para envidraçamento: 38 mm

Maximum box for glass: 38 mm

Possibilidades 
de abertura
Abertura de canto 
Possibilidade de folhas de 
correr personalizadas
Abertura automática

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (RAL)
Lacagem imitação madeira 
Anodizado

Dimensões
máximas
Largura (L) = sem limite
Altura (A) = 6000 mm

Dimensões
máximas
vidro duplo
18 m2

Peso máximo
1000 kg/ML 

Transmissão térmica
UW = 1,13 (W/m2K)
Ug = 0,7 (W/m2K)

Desempenho acústico
Rw = 36 dB

Permeabilidade ao ar
(EN 12207 : 2000) : Classe 3

Estanquidade à água
(EN 12208 : 2000) : Classe 8A

Resistência ao vento
(EN 12210 : 2000) : Class C3

Opening
options
Corner opening 

Possibility of customized 

sliding windows 

Automatic Opening

Finishing
Bicoloration

Laquage (RAL)

Laquage imitation bois

Anodisation

Maximum
dimensions 
Width (W) = no limit

Height (H) =  6000 mm

Double glazing
maximum
dimensions
18 m2

Maximum weight 
1000 kg/ML 

Thermal transmission
UW = 1,13 (W/m2K)

Ug = 0,7 (W/m2K)

Acoustic performance
Rw = 36 dB

Air permeability
(EN 12207 : 2000) : Classe 3

Watertightness
(EN 12208 : 2000) : Classe 8A

Wind resistance
(EN 12210 : 2000) : Class C3

*bi rail tests
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Número ilimitado de folhas e rails.

Unlimited number of vents and rails.

The presented product data is correct, except for typographical errors.

Os dados do produto apresentado estão corrretos, salvo erros tipográficos.



HY50
Esta série tem um melhor desempenho
acústico e térmico e uma maior
estanquidade à água. A sua estrutura
 permite a inclusão de blackouts, telas,
persianas e redes mosquiteiras. HYLINE 
50 foi estudado para janelas de grande
dimensão e permite o uso de vidros 
duplos ou triplos com opção de vidro 
à prova de balas. Esta série é perfeita 
para países nórdicos, com condições 
climatéricas mais exigentes, conferindo 
conforto e segurança. 

This series has higher acoustic, thermal
and water tightness performances. Its 
structure al lows the inclusion of
blackouts, blinds and screens. Fly 
screens, and shutters are also a part
of the options. HYLINE 50 was studied
for very big dimensions, up to 18 m² 
and enables the use of double or triple 
glazing with bulletproof glass option.
This series is perfect for Nordic, cold 
and more demanding climates bringing
more comfort and security. 

1
78

 m
m

9
0

 m
m

6
2

 m
m

62 mm

Interior Exterior

   23

CUT AA

CUT BB

Interior

Exterior

18 mm



2

Tipos de Abertura Indicativos
Indicative Opening types

Caixa máxima para envidraçamento: 48 mm

Maximum box for glass: 48 mm

Possibilidades 
de abertura
Possibilidade de folhas de 
correr personalizadas
Abertura automática

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (RAL)
Lacagem imitação madeira 

Anodizado

Dimensões
máximas
Largura (L) = sem limite
Altura (A) = 6000 mm

Dimensões
máximas
vidro duplo
18 m2

Peso máximo
1000 kg/ML

Transmissão térmica
UW = 1,05 (W/m2K)
Ug = 0,5 (W/m2K)

Opening
options
Possibility of customized 

sliding windows

Automatic Opening

Finishing
Bi-color possibility

Lacquering in colors (RAL)

Lacquering wood immitation

Anodized

Maximum
dimensions 
Width (W) = no limit

Height (H) = 6000 mm

Double glazing
maximum
dimensions 
18 m2

Maximum weight 
1000 kg/ML

Thermal transmission
UW = 1,05 (W/m2K)

Ug = 0,5 (W/m2K)
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Número ilimitado de folhas e rails.

Unlimited number of vents and rails.

The presented product data is correct, except for typographical errors.

Os dados do produto apresentado estão corrretos, salvo erros tipográficos.



    

HYPI  
Este produto foi especialmente desenvolvido 
para entradas principais. Enquadrando-se
perfeitamente na paisagem, a folha gira 
suavemente e silenciosamente em torno de
um eixo vertical. Sem dobradiças, a maior
vantagem deste sistema é a possibilidade de
criar áreas amplas. É possível personalizar 
cada porta de acordo com as necessidades do 
cliente. Com HYLINE os detalhes fazem
a diferença.

This product was specially developed for big 
main entrance doors, perfectly framing the
landscape. In this solution the vent turns softly
and silently around a vertical axis without 
any hinges or additional hardware. 
The main advantage of this system is the
possibility to make wide open areas.
It’s possible to customize each door to the
clients’ needs. After all, in HYLINE details 
make the difference.
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Possibilidades 
de abertura
Abertura em pivot

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (RAL)
Lacagem imitação madeira 
Anodizado

Dimensões
máximas 
Largura (L) = 3200 mm
Altura (A) = 3200 mm

Peso máximo
300 kg por folha

Opening
options
Pivotant opening

Finishing
Bi-color possibility

Lacquering in colors (RAL)

Lacquering wood immitation

Anodized

Maximum
dimensions 
Width (W) =3200 mm

Height (H) = 3200 mm

Maximum weight 
300 kg  per vent

26
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The presented product data is correct, except for typographical errors.

Os dados do produto apresentado estão corrretos, salvo erros tipográficos.

Caixa máxima para envidraçamento: 38 mm

Maximum box for glass: 38 mm

Tipos de Abertura Indicativos
Indicative Opening types



HYGUI
Este sistema permite transições
entre o exterior e o interior com uma
maior ampli tude e sem obstáculos. 
Com esta solução é possível 
movimentar janelas com mais de 340 kg 
sem qualquer esforço. Pode ser movida 
manualmente ou de forma automática. 
HYGUI oferece variadas configurações, 
podendo ser adaptado às necessidades 
dos nossos clientes.

Esta é uma inovação que conta com 
o controlo total de ventilação natural. 
HYLINE foi ainda mais adiante 
propondo uma nova solução de abertura 
vertical integral, onde podemos ter
folhas de vidro até 1500 kg que se 
movem de forma automática, deslizando 
verticalmente e desaparecendo. Este 
sistema permite novas soluções para
a arquitetura.

This system allows transitions between 
interior and exterior with bigger amplitude 
and no obstacles. This solution allows 
sliding vents up to 340 kg effortlessly
because of its perfect balance, the
system can be manual or motorized. 
HYGUI offers various configurations,
and can be adapted to the needs of our
clients. 

This innovation relies on the full control 
of natural ventilation, HYLINE has gone 
even further by proposing a new integral 
vertical opening solution that allows up
to 1500 kg of glass per vent. With its
vertical motorized movement the glass
fully disappears.This system allows new 
architectural solutions. 

157 mm
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Caixa máxima para envidraçamento: 38 mm

Maximum box for glass: 38 mm

Possibilidades 
de abertura
Abertura vertical com
ou sem pocket

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (RAL)
Lacagem imitação madeira 

Anodizado

Peso máximo
340 kg por folha
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Opening
options
Vertical Opening with 

or without pocket

Finishing
Bi-color possibility

Lacquering in colors (RAL)

Lacquering wood immitation

Anodized

Maximum weight 
340 kg per vent
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The presented product data is correct, except for typographical errors.

Os dados do produto apresentado estão corrretos, salvo erros tipográficos.

Tipos de Abertura Indicativos
Indicative Opening types



HYARC
Um sistema de correr inovador, perfeito 
para os que procuram o oposto à 
linearidade da arquitetura convencional.
Com um excelente desempenho térmico
e acústico, os painéis de vidro curvo  
permitem uma variedade de opções no 
âmbito da arquitetura contemporânea.
A sua instalação é possível no interior 
e no exterior. Existe a possibilidade de
suavizar os contornos de uma sala, 
assim como revolucionar uma fachada.
HYARC permite um mundo infinito de
personalizações com formas orgânicas.

An innovative HYLINE sliding system, 
ideal for those looking for the opposite 
of the linearity of the traditional
architecture. With excellent thermal 
and acoustic performance, curved 
glass panels allow you to open a 
number of options in contemporary
architecture. Its installation is
possible inside and outside. It is
possible to soften the contours of a 
room, as well as to revolutionize the 
facade, opening an infinite world of
customizations with organic forms.
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Possibilidades 
de abertura
Abertura de canto
Possibilidade de folhas de 
correr personalizadas
Abertura automática

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (RAL)
Lacagem imitação madeira 
Anodizado

Dimensões
máximas  
Largura (L) = sem limite
Altura (A) =  6000 mm

Dimensões
máximas
vidro duplo
10 m2  > = sob consulta

Peso máximo
1000 kg/ML 

Transmissão térmica
UW = 1,13 (W/m2K)
Ug = 0,7 (W/m2K)

Opening 
options
Corner opening 

Possibility of customized 

sliding windows

Automatic Opening

Finishing
Bi-color possibility

Lacquering in colors (RAL)

Lacquering wood immitation

Anodized

Maximum
dimensions 
Width (W) = no limit

Height (H) = 6000 mm

Double glazing
maximum
dimensions 
10 m2  >= under consultation 

Maximum weight 
1000 kg/ML 

Thermal transmission
UW = 1,13 (W/m2K)

Ug = 0,7 (W/m2K)

Número ilimitado de folhas e rails.

Unlimited number of vents and rails.

The presented product data is correct, except for typographical errors.

Os dados do produto apresentado estão corrretos, salvo erros tipográficos.

Tipos de Abertura Indicativos
Indicative Opening types

Caixa máxima para envidraçamento: 38 mm

Maximum box for glass: 38 mm
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3 4 5 6

4. Grandes Vagues, França

3. Stand HYLINE BATIMAT 2017, Paris

2. Bernardes Architecture, Brasil

1. Atelier01 Architecte Jean Claude Pereira, Marrocos

5. Restaurante Sushi Caffè Romando, Portugal

6. Bernardes Architecture, Brasil
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HYLINE - A marca

Como descreve o sistema HYLINE?
As linhas são suaves e a estética assume orgulhosamente a máxima de que “menos é mais”, 
como se contasse uma história que se esconde e revela de forma prodigiosa. Com uma
filosofia coerente, HYLINE é a marca da BBG, uma empresa de caixilharia que se tornou uma 
referência, no plano nacional e internacional, por criar uma janela evoluída, minimal, onde o 
vidro parece deslizar num sistema invisível. 

O que os distingue da concorrência?
O conceito de janela invisível com a caixilharia mais fina e transparente do mundo; Estar
integrados naquilo que é o conceito novo de arquitetura, onde os materiais são parte integrante 
do projeto, mas onde o cliente valorizou a ligação interior/exterior sem ter um elemento que 
interfira; O serviço que prestamos e a qualidade que aportamos ao projeto; O cumprimento de 
prazos e a execução com qualidade.

Como funciona a equipa?
O rosto da HYLINE é feito de múltiplas sensibilidades, uma equipa multidisciplinar de
técnicos motivados. Um grupo de trabalho atento a todas as fases do processo, desde o
desenho, cálculos estruturais, passando pelo projeto executivo até à aprovação da
engenharia e fiscalização, implementação e serviço ao cliente.

Quais as características mais notáveis?
Nas soluções minimalistas de HYLINE só se vê vidro, o alumínio fica escondido ou reduzido
a linhas finíssimas de 18 mm de espessura. Este sistema de “reforços ocultos” combina a 
estética com o desempenho funcional. As soluções são leves e elegantes, beneficiando de um 
design sedutor e assegurando um desempenho térmico e acústico notável e uma resistência 
à água e ao vento que supera a concorrência. O sistema de janelas motorizado (acionado por
comando) foi testado, com ciclos de abertura e fecho, 62 mil vezes, dizem os seus responsáveis. 
A nova tecnologia permite a aplicação do sistema HYLINE em grandes vãos, viabilizando
portadas até 8 metros de altura, largura ilimitada e mais de uma tonelada de peso. 
Na dimensão, o recorde está numa moradia em São Paulo, com a utilização de uma porta com 
1400 kg de peso.

Qual o segredo?
A sustentabilidade. Uma empresa que deixe de criar, uma empresa que deixe de sonhar, é uma 
empresa que não vive, é uma empresa que não sobressai.

Bruno Brás, CEO HYLINE Building Systems

FALTA FOTO
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HYLINE - The brand

How do you describe the HYLINE system?
The lines are soft and aesthetics proudly takes the lead that “less is more“ as if telling a 
story that hides and reveals itself in a prodigious way. With a coherent philosophy, HYLINE 
is the brand of BBG, it has become a benchmark, nationally and internationally, for creating 
an evolved window, minimal, where the glass seems to slide in an invisible system.

What sets them apart from the competition?
The concept of invisible window with the world’s thinnest view and most transparent frame;
Being integrated into what is the new concept of architecture, where materials are an integral 
part of the project, but where the customer values the interior/exterior connection without 
having an element that interferes; The service we provide and the quality that we bring to 
the project; Compliance with deadlines and execution with quality.

How does the team work?
The face of HYLINE is made of multiple sensitivities, a multidisciplinary team and motivated 
technicians. A working attentive group in all the phases of the process, from the drawing, 
structural calculations, project execution and approval of the engineering and supervision to
implementation and customer service.

What are the most remarkable features?
In the minimalist solutions of HYLINE only glass is seen, the aluminum is hidden or reduced 
to fine lines of 18 mm thickness. This “hidden reinforcement” system combines aesthetics 
with functional performance. The solutions are lightweight and stylish, boasting a seductive 
design, ensuring outstanding thermal, acoustic, water performance and wind resistance that 
outweighs the competition. The motorized (remote control operated) window system has 
been tested, with opening and closing cycles, 62 000 times, say those responsible. The new 
technology allows the application of the HYLINE system in large spans, enabling door up to 
eight meters in height, unlimited width and more than one ton of weight. The record is in a 
house in São Paulo, with a door with 1400 kg of weight.

What is the secret?
Sustainability. When a company stops creating, stops dreaming.
It’s a company that does not live, it’s a company that does not stand out.

Bruno Brás, CEO HYLINE Building Systems

ENTREVISTA
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GEORGES PERELROIZEN PRESIDENTE HYLINE FRANÇA

Num período em que a padronização é a norma, organizações
rígidas fazem administrações silenciosas de indivíduos que 
paralizam o movimento, o curto termismo seca os pensamentos,
um vento fresco está a aumentar. Coragem, criatividade,
reconhecimento individual e de equipa, senso de propósito, começa
a recuperar todo o seu significado profundo. HYLINE representa
totalmente esse movimento com uma forte identidade alimentada 
por raízes ancoradas em arquitetura, experiências e juventude. 
HYLINE é um veículo atraente de vida, trabalho, estilos de
cooperação entre parceiros, arquitetos, investidores, clientes, 
clientes finais, fornecedores e membros. HYLINE aspira a ser
internacionalmente o design de moda para carpintaria em alumínio, 
aço e vidro. Da ideia à realização e ao uso, o conceito HYLINE é 
um corpo real, sabendo como transformar a visão do arquiteto em 
realidade operacional graças a uma conjunção de habilidades
altas. Que grande satisfação ao contribuir para a construção de um 
edifício trazendo satisfação duradoura! As pessoas irão viver ou
trabalhar ou fazer negócios de forma inteligente no interior do
edifício, e a partir de fora irão admirá-lo! Janelas e portas já não são 
barreiras, objetos inertes, mas componentes ativos para conforto, 
segurança, energia e desempenho ambiental.

In a period when standardization is the norm, rigid organizations make 
individuals silent administrations paralyze movement, short termism 
dries up thoughts, a fresh tail wind is rising. Boldness, creativity,
individual and team recognition, sense of purpose, start recovering 
all their deep meaning. HYLINE is fully representing that movement 
with a strong identity nurtured by roots anchored in architecture,
experience transfers and youth. HYLINE is an attractive vehicle of 
life, work, cooperation styles amongst Partners i.e. architects, investors,
customers, end users, suppliers and team members. HYLINE
aspires to be internationally the fashion design for joinery in 
aluminum, steel and glass. From idea to realization then use, 
HYLINE concept is a real body, knowing how to transform architect 
vision into operable reality thanks to a conjunction of high skills. 
What a great satisfaction when contributing to the construction of a 
building bringing longlasting satisfaction! People will live or work or 
make business in a smart way inside and from outside will admire 
it! Windows and Doors are no longer barriers, inert objects, but 
active components for comfort, security, energy and environmental 
performances.

DANIEL ARAÚJO HYLINE FRANÇA

HYLINE está a mudar a visão e o design nos
seus projetos, onde as restrições usuais do
estilo clássico já não existem. O tecnicismo e 
a estética introduzida pela experiência HYLINE
permite trazer uma nova dimensão para os
projetos em termos de luz, dimensões e conforto. 
Imagine, e a equipa HYLINE realizará.

HYLINE is changing vision and design in your 
projects, where the usual constraints of classic 
joinery do not exist anymore, the technical and 
aesthetic possibilities brought by the HYLINE
experience will allow you to bring another
dimension to your projects in terms of light,
dimensions and comfort. Imagine and
the HYLINE team will realize them.

DINIS CONCEIÇÃO HYLINE PORTUGAL

Em quase 25 anos de carreira, foi sempre um 
pré-requisito que a vista de alumínio das janelas 
fosse preferencialmente “invisível”. Assumia-se 
que o vidro era o grande adversário do alumínio. 
Com a minha integração na HYLINE há quase
2 anos, pude constatar que o vidro é o grande 
aliado do alumínio. No sistema HYLINE há uma 
aliança perfeita entre os limites de resistência 
mecânica do vidro e do alumínio. Na HYLINE 
gostamos de desafios e eu congratulo-me por 
fazer parte desta equipa.

In almost 25 years of my career in aluminum,
specifically in ”Building Systems” area, in the 
attendance to architects and builders from
north to south of the country, it was always a
prerequisite that the aluminum view of the
windows was preferably “ invisible”. At that time,
it was even assumed that glass was the great
opponent of aluminum. With my integration in
HYLINE team, almost 2 years ago, I could see 
that the glass is the great ally of aluminum.
With HYLINE I learned that there is no limit to
creativity. There is a perfect alliance between the 
mechanical strength limits of the glass and the 
strength limits of aluminum. At HYLINE we like 
challenges and I’m glad to be part of this team.
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BRUNO NARDELLI HYLINE BRASIL GEERT VANCOMPERNOLLE HYLINE BÉLGICACARLOS MOURATO HYLINE ESPANHA

HYLINE em pouco tempo elevou o patamar 
do nosso mercado, não apenas pelas
qualidades e diferenciais técnicos do produto
em si, mas pela competência e eficiência
em todo o processo. Equipas altamente
capacitadas, desde fabricação, desenvolvimento
técnico e instalação, garantem uma
execução e uma entrega aos mais altos níveis 
de exigência. Num mercado competitivo
como o nosso, a BBG destaca-se, trazendo  
sempre novas soluções para os sistemas de 
caixilharia. A evolução é constante, tendo a 
qualidade e o desempenho como norte. Hoje 
posso dizer com segurança que HYLINE foi 
criada para ser um produto superior, para 
atender a um mercado exigente que está em 
constante transformação e que nos desafia a
cada novo projeto.

Para estar num mercado exigente e competitivo, é essencial fornecer
produtos de alta qualidade que vão de encontro a uma série de
características a um nível estético e técnico. Com HYLINE conseguimos 
encontrar um equilíbrio perfeito entre estas duas características, onde a 
sua capacidade técnica, design e funcionalidade se unem. A arquitetura 
moderna juntamente com os mais exigentes arquitetos e clientes, exigem 
o uso de avançadas soluções tecnológicas para ir de encontro às suas
necessidades e trabalhar em vários tipos de ambiente sem perder o 
equilíbrio e o conceito para o qual o projeto foi desenhado. O estudo de 
soluções apropriadas para cada projeto é um desafio constante para ser 
abraçado com intensidade, onde o objetivo principal é primeiramente a
integração equilibrada de um projeto de arquitetura sem negligenciar o 
inteiro funcionamento com que o sistema HYLINE foi criado. O conheci-
mento adquirido ao longo de muitos anos na indústria permite-me 
distinguir facilmente as diferenças entre os muitos produtos existentes e 
confirmar que HYLINE é verdadeiramente um produto superior desenhado 
para liderar e fazer a diferença entre os demais produtos.

To be in any competitive and demanding market it is essential to provide a
high quality product that meets a set of unique characteristics at a
technical and aesthetic level. In HYLINE we can find a perfect balance
between these two characteristics, where its technical capacity, design and 
functionality merge together. Its modern architecture as well as the most
demanding architects and clients, require the use of technologically advanced 
solutions to meet their needs and work in all environments without losing 
balance and the concept for which it was designed. The study of appropriate 
solutions for each project, are a constant challenge to be embraced with
intensity, where the main objective is primarily a balanced integration in
architecture without neglecting the entire functionality that the HYLINE
system was created for. The knowledge gained over many years in the
industry, allow me to easily distinguish the differences among the many
existing products and confirm that HYLINE is truly a superior product,
designed to lead and make a difference amongst other products. 

De um desejo à realidade. Muitas vezes o desenho 
de uma janela torna-se um problema em vez de um 
grande resultado, para o designer e para o cliente. 
Através do desenvolvimento de um novo sistema
completo a partir do zero, Bruno e a sua equipa 
foram capazes de resolver as dificuldades típicas 
em portas de correr pesadas e de grandes dimensões.
O sistema deslizante único faz com que a abertura
de uma folha de 6 m de altura seja uma tarefa fácil.
O sistema HYLINE permite a concretização do 
desejo de integrar a janela na construção, assim 
como combinar materiais de pavimento com o aro 
da janela. Este torna-se realmente invisível no piso. 
Adicione um toque extra usando, por exemplo,
um puxador com cristais Swarowsky integrados,
elevando os acabamentos para outro nível.
Uma equipa dedicada de mais de 100 pessoas está 
lá para tornar o seu sonho realidade!

From a wish to reality. How often the design of a 
window becomes a problem instead of a great result, 
not only for the designer but also for the client. By 
developing a complete new system from scratch, 
Bruno and his team were able to solve all the
difficulties that are typical for big and heavy sliding
doors. The unique sliding system makes opening
a sash of 6 m high a piece of cake. HYLINE system
allows the realization of the desire to integrate
the window in the construction, as well as combine
flooring materials with the rails of the window. This 
actually becomes invisible on the floor. Add an extra 
 touch by using for instance a handle with Swarowsky
crystals integrated, and you take finishing up to
another level. A dedicated team of more than 100 
persons is there to make your dream come true!

HYLINE in a short time has raised the level of 
our market, not only by the qualities and
technical differentials of the product itself, 
but by the competence and efficiency
throughout the process. Highly skilled teams, 
from manufacturing, technical development 
and installation, guarantee an execution and
delivery at the highest levels of demand. In a 
competitive market such as ours, BBG stands 
out, always bringing new solutions to the
systems of frames, the evolution is constant, 
having the quality and the performance as 
north. HYLINE was created to be a superior 
product, to meet a demanding market, which 
is in constant transformation and that
challenges us with every new project.
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ARQ. JOÃO MOGADOURO ISRAEL VIPUL DODIA ÍNDIA

HYLINE é um produto que se destaca de toda a 
concorrência, tanto a nível do detalhe como na 
sua forma final. Os perfis minimalistas e o sistema
de pavimento integrado permitem aos clientes 
uma continuidade absoluta e inédita entre o
interior e o exterior da casa. Para países quentes 
tem a vantagem adicional de poder ser conjugado
redes mosquiteiras e portadas.

HYLINE é uma solução diferenciadora em
qualquer projeto de arquitetura. Disponibil iza 
uma visão minimalista que diz: “Visão além 
dos limites” com as suas linhas e design
elegantes, tecnologia e características estéticas
que lhes permite diferenciar-se de outras
marcas disponíveis no mercado. Oferece uma 
arte moderna de luxo com soluções à medida 
para clientes de topo e arquitetos. Depois de 
comprometidos com HYLINE, somos
reconhecidos como um dos pioneiros deste
segmento, que oferece uma janela minimalista
excelente, confiável e com tecnologia moderna. 
Com a nossa força e o nosso núcleo e equipa,
temos confiança suficiente para tornar este
empreendimento maior do que nunca.

HYLINE is one stop solution for all architects. 
It offers them a minimalistic view which says,
“Vision without boundaries” with its sleek lines &
elegant design, technology, and aesthetic features,
allows them to differentiate from other brands
available in market. It delivers a luxury modern art 
with tailor made solutions for high end clients and 
Architects. After gearing up a tie up with HYLINE, 
we are recognized as a one of frontrunner
in this segment which offers an excellent, reliable 
minimal window with modern technology, and with 
our core strength and team we have enough
confidence & trust to make this bigger than ever.

 TONY HALL & BOB BURRAGE UK

Temos vindo a trabalhar no mercado das caixilharias
minimalistas no Reino Unido desde há alguns
anos e HYLINE é a marca de referência com que
mais trabalhamos. Desde esse tempo que
andávamos à procura de um “parceiro” que 
oferecesse o “pack completo”, desde o produto
ao serviço ao cliente. Queríamos proporcionar
aos nossos clientes o melhor produto que
pudéssemos encontrar para o seu orçamento,
além de poder dizer com absoluta certeza que
o nosso serviço pós-venda da empresa seria
insuperável. Temos orgulho em dizer que HYLINE 
preenche todos os nossos requisitos. A sua gama 
de produtos que inclui um sistema de janela de
correr de 18 mm e o constante impulso para ser 
e fazer melhor, é perfeita e é exatamente como
asmelhores empresas deveriam ser. HYLINE 
será, sem dúvida, o fornecedor número um no 
Reino Unido nos próximos 3 anos e estamos
orgulhosos de ser seus parceiros.

We have been working in the minimal framed
market in the UK for several years now and are 
one of the main companies to go for minimal 
framed products. During this time we have been 
searching for a “partner” that offer the “whole 
package” both from product to customer service. 
We wanted to provide our customers with the very 
best we could find for their budget along with 
being able to say with absolute certainty that our 
after sales service from the company would be 
second to none. I am proud to say that HYLINE 
ticks all the boxes for us. Their range of products 
which includes an 18mm sliding door system and 
constant drive to be & do better is perfect and 
is exactly how the best companies should be. 
HYLINE will be without doubt the number one 
minimal framed sliding door provider in the UK in 
the next 3 years and I am proud to be their partner.

HYLINE is a product that stands out from all
competition both in detail and in its final form.
The minimalist profiles and the integrated flooring
system allow customers an absolute and
unprecedented continuity between the interior and 
exterior of the house. For hot countries it has the 
added advantage of being able to integrate
flyscreen’s and covers.
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ARQ. DEBORA MORENO HYLINE PARAGUAY

É uma satisfação representar HYLINE
comercialmente no meu país, o Paraguai.
O impacto do grande tamanho das suas
aberturas com perfis minimalistas expostos
à vista; a ampla solução nos seus sistemas
de abertura; a alta qualidade de cada
matéria-prima que torna o produto
facilmente acessível a cada projeto que o
profissional solicita; o alto desempenho
que acompanha cada detalhe; a destacar
o suporte técnico de todos os membros da
empresa em cada uma das obras que
realizamos até as janelas estarem instaladas  
no local; estes são alguns dos fatores que
diferenciam o produto HYLINE de qualquer
outra marca no Paraguai.

Estou muito satisfeita por saber que a HYLINE 
cumpre todas as expectativas dos meus
clientes e profissionais mais exigentes, que a
empresa BBG procura sempre achar a melhor
solução para os problemas e que o nosso
compromisso com a inovação tecnológica e
o desenvolvimento de produtos é algo que 
está nas suas prioridades, e isso, por sua vez, 
ajudou-me a diferenciar no mercado local, 
aumentando o meu crescimento e o da minha 
empresa. Cada produto HYLINE impressiona
com a constante busca pela perfeição e por ter 
os detalhes resolvidos antes mesmo de serem 
consultados. Pessoalmente, sinto que a
dedicação da equipa BBG é 100%, seja o
projeto pequeno ou grande, seja o que é, ou o 
país que é, a dedicação de todos os membros
da equipa da BBG são iguais e mesma
qualidade humana acima de tudo para todos.

For me it´s a great pleasure to represent
HYLINE brand in my country, Paraguay.
The impact of the large size of its openings
with the profiles minimally exposed to the view;
the wide solution in its opening systems; the
high quality of each raw material that makes
the product; the tailor made adaptation of each
project that the professionals request and
the high performance that accompany each
detail; as well as the attentive technical
accompaniment of development of all the
members of the company in each of the
processes we perform until the windows are
installed on site; just to name a few of the
factors that greatly differentiate the HYLINE 
product from anything else seen, marketed
and put here in Paraguay. 

I am very pleased to know that HYLINE fulfills
all the expectations of my clients and the most 
demanding professionals I am attending here,
that HYLINE totally supports each solution to 
resolve that we commit to them, because its 
commitment to technological innovation and the 
development of products is something that is
in their priorities, and this helped me to
differentiate myself in the local market, boosting 
my professional growth as my company. Each 
HYLINE product impresses by the constant 
search for perfection and by having the details
resolved before they are even consulted.
Personally, I feel that the attention of the  
HYLINE team is to everyone alike, whether the 
project is small or large, whatever the reason, 
whatever the country, the attention of all
members of the HYLINE team is the same and 
the same human quality, above all for all. 
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Together with the professional
tech-savvy team we’re creating
bespoke solutions for our clients,
blurring the threshold between
inside and outside more than
ever before. 

Juntamente com a equipa de 
profissionais, tecnicamente  

conhecedores, estamos a criar 
soluções sob medida para os 

nossos clientes, esbatendo, 
mais do que nunca, o limiar 

entre interior e exterior.

Arq. Phillippe Fouché

Arq. Raulino Silva

As soluções de caixilharia HYLINE 
estão em harmonia com o modo
arquitetural de pensar do nosso 

escritório. Os sistemas minimalistas 
que apresentam permitem conciliar 

com rara elegância as estruturas e os 
modos de abertura dos caixilhos,
aumentando a transparência e a
continuidade entre o interior e o
exterior que tanto valorizamos.

The solutions of HYLINE frames
are in harmony with the architectural

thinking developed by our office.
The “minimalist” systems that they 
present allow to conceal with rare 

elegance the structures and the ways 
of opening of the frames, enhancing 
the transparency and the continuity 

between the interior and the exterior 
that we value so much.
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N  O    M  U  N  D  O   |  I N  T H E  W O R L D

Presença Mundial HYLINE

Global presence HYLINE
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Vision
without
boundaries
Visão fora dos limites! Estruturas
finas e aberturas extra largas
permitem a entrada de luz natural
e magnifica a paisagem. HYLINE, o
sistema com mais qualidade do 
segmento de luxo no mercado, 
oferecerá aos seus parceiros
selecionados um modo diferente de 
crescimento e um futuro brilhante 
para compartillhar.

Vision is out of limits! Structures 
thinness and extra-large openings 
let the natural light in and magnify 
the landscape. HYLINE, highest 
quality system, concentrated on the
Luxury and Premium market
segments, will offer to its selected
Partners, a differentiated way for
growth and a bright future to share.

Georges Perelroizen
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