
Valorizar a decoração do ba-
nheiro exige não instalar uma ja-
nela qualquer. Além de bonita, ela
deve permitir a entrada adequada
de luz e garantir uma boa ventila-
ção. A janela precisa ser proporcio-
nal ao banheiro, de modo que não
afete a privacidade nem a decora-
ção do ambiente.

“Elegantes e sofisticadas, as ja-
nelas incrementam e valorizam o
ambiente trazendo luz e am-
pliando o espaço”, diz a arquiteta

Erica Salguero. A fabricante
Weiku produz janelas e portas de
PVC e tem diferentes tipos de aber-
tura e tamanhos. Veja os princi-
pais modelos da marca:

Maxim-ar - Mais tradicional
entre todos os tipos, a maxim-ar
permite uma abertura maior, do
modo basculante. Neste tipo de
janela, a folha é movimentada
pelo centro mantendo as partes
superiores e inferiores alinhadas,
garantindo assim boa ventilação.

A abertura é realizada para o lado
de fora do ambiente. Versátil, per-
mite diferentes tamanhos, e para
reforçar a privacidade podem ser
colocados vidros translúcidos
(não totalmente transparentes).

Oscilo-batente - Um dos mais
vendidos da marca. Com a possi-
bilidade de manter a parte de
cima sempre aberta com a aber-
tura de tombar, a janela mantém
a privacidade sem impedir a ven-
tilação. Assim, quando o ba-

nheiro não estiver em uso, o tipo
de abertura convencional amplia
a entrada de ar.

De correr - A janela com aber-
tura lateral tem se tornado cada
vez mais popular pela vantagem de
aproveitar melhor os espaços e
baixa manutenção. Outra vanta-
gem é o grau de abertura. Quanto
maior for a quantidade de folhas,
maior será a possibilidade de
abertura. Por exemplo: uma ja-
nela com duas folhas, permite

50% de abertura, já com quatro
permite 75%, aumentando ainda
mais a ventilação do ambiente.
Esse tipo de instalação é eclética
e pode ser utilizada para quem
quer tem visão ampla da paisa-
gem e receber grande quantidade
de luz para o ambiente. Para
quem tem banheiro grande, tam-
bém pode ser uma boa solução.
Dependendo das dimensões, é re-
comendável usar cortinas para a
privacidade. 
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Quais são os
tipos de janela
para banheiro?

Janela com sistema de tombar facilita a entrada de ar e luminosidade
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Modelo de correr é indicado para banheiros grandes Abertura do tipo basculante permite vários tamanhos
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O modelo Viváx pode ser fixado na parede ou na bancada...

... e é fabricado em três cores: branco, prata e preto

A IBBL lançou o purifi-
cador compacto de água Vi-
váx. É o quinto modelo que
a empresa coloca no mer-
cado em 2019. 

O Viváx — produzido na
fábrica da IBBL, em Itu —
tem três cores disponíveis:
branco, prata e preto. Con-
forme a empresa, é primeiro
purificador de água a utili-
zar o sistema de aciona-
mento UP — uma alavanca
que o usuário deve levantar
para retirar a água. Basta
um simples movimento para
que se sirva de água na tem-
peratura natural. “O Viváx é
o precursor do sistema de
acionamento UP, lançado em
primeira mão pela IBBL.
Além disso, é extremamente

compacto, medindo 15 cen-
tímetros de largura”, diz An-
tonio Trentini, diretor de Ne-
gócios da IBBL.

Assim como os demais
purificadores da IBBL, o Vi-
váx leva nanotecnologia
nas partes plásticas onde
há contato com a água pu-
rificada, inibindo a prolife-
ração de micro-organis-
mos. “Outro diferencial
desse produto é o visor
transparente, para saber a
hora certa de trocar o refil
(filtro)”, diz o executivo.

Há duas opções de fixa-
ção: bancada ou parede.
Com vazão máxima de 60 li-
tros por hora, o purificador
de água tem bandeja removí-
vel, para a limpeza.

IBBL lança purificador
compacto de água

Comprador pode escolher modelos conforme características do terreno

A escolha do projeto
para a construção da
casa é uma necessi-

dade fundamental para
quem compra um terreno e
pretende construir. Apenas
no Estado de São Paulo são
licenciados aproximada-
mente 150 mil lotes por
ano, de acordo com estudo
da Associação para o De-
senvolvimento Imobiliário e
Turístico do Brasil (Adit
Brasil).

Para ajudar nessa ta-
refa, os empreendedores
Maurício Carrer, Denis
Cossia, Alexandre Hepner
e Odilon Castriota criaram
a InstaCasa, uma constru-
tech que permite a compra-
dores visualizem uma
grande variedade de proje-
tos de arquitetura adequa-
dos a cada lote, oferecida
no lançamento do em-
preendimento. O InstaCasa
mostra diferentes projetos
conforme características do
terreno, como relevo, forma
e tamanho. 

Desde 2017, a startup
atuou com mais de 15 lo-
teadoras na fase de vendas.
O potencial comprador
pode acessar o projeto,
vendo como ficariam as di-
visões e espaços internos
do imóvel.

Segundo Maurício Car-
rer, CEO da InstaCasa, a

ideia é reduzir as incerte-
zas quanto ao que pode ser
construído, aumentando a
percepção de valor no mo-
mento da compra, com um
projeto que satisfaça as ne-
cessidades do comprador.

“É possível aplicar fil-
tros na busca pelo projeto
ideal como, por exemplo,
o número de dormitórios,
área construída e até es-
tilo. Já chegamos a desen-
volver mais de 500 mode-
los diferentes para um
único empreendimento. A
ideia é que, independente

da necessidade do com-
prador, ele ache o projeto
ideal na plataforma”, des-
creve Carrer.

A apresentação ade-
quada do projeto elimina
a percepção de que um
lote é ruim em função de
altas declividades, por
exemplo, pois existem
boas soluções arquitetôni-
cas para qualquer tipo de
lote, diz Maurício Carrer,
que também é arquiteto,
formado pela Faculdade
de Arquitetura e Urba-
nismo da USP. 

Até o final de 2019 a
InstaCasa estará presente
em mais de 35 empreendi-
mentos em cinco Estados
do País, e espera dobrar
este número até o final de
2020. “O setor de lotea-
mentos é bastante tradicio-
nal e pulverizado, não exis-
tem muitas iniciativas de
inovação voltadas a este
mercado. Por isso, quere-
mos levar mais tecnologia
e dinamizar os processos
de venda e ocupação dos
empreendimentos”, des-
taca o executivo. 

Startup leva diversidade de
projetos para loteamentos 
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Projeções de casas são vistas pelo tablet no próprio local do empreendimento 

É possível aplicar filtros, como estilo e número de dormitórios Há projetos de sobrados para aproveitar melhor lotes pequenos 


