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VALOR MÉDIO POR M2 R$ 95,00 R$ 730,00 R$ 630,00 R$ 430,00 R$ 315,00 R$ 515,00 R$ 405,00 A partir de R$ 730

VANTAGENS

DESVANTAGENS

Ponto das Telhas Artenele Artenele Ponto das Telhas e Artenele Ponto das Telhas e Artenele Artenele Ponto das Telhas e Artenele Artenele

QUADRO COMPARATIVO
OPÇÕES DE FECHAMENTO – GARAGEM JACARANDÁ

OPÇÃO A

Todo em Cobogó (2 fiadas)

OPÇÃO B

Todo em Alumínio e vidro

OPÇÃO C

Alumínio e vidro
(trechos 01, 02 e 09 a 11)

+
Gradil em alumínio

(no comprimento da quadra - 
trechos 03 a 08)

Padrão a definir

OPÇÃO D

Alumínio e vidro
(trechos 01, 02 e 09 a 11)

+
Cobogó

(no comprimento da quadra - 
trechos 03 a 08)

OPÇÃO E

Gradil de alumínio
(trechos 01, 02 e 09 a 11)

Padrão a definir
+

Cobogó
(no comprimento da quadra - 

trechos 03 a 08)

OPÇÃO F

Todo em Gradil em alumínio
(sem vidro)

Padrão a definir

OPÇÃO G

Alumínio e vidro
(trechos 01, 02 e 09 a 11)

+
Cobogó

(trechos 03 a 08)
+

Fechamento/pilares falsos para ter 
vãos menores

OPÇÃO H

Todo em Alumínio e vidro
(peças mais largas)

1. Durabilidade, segurança e 
manutenção

2. Maior ventilação
3. Uniformidade visual e do material
4. Funciona como um brise, um filtro 

para o sol durante a manhã
(quadrante Leste, boa iluminação e 

ventilação)
5. Possibilidade de abertura da 3a fiada 
de cobogó, para aumentar ainda mais a 

interação entre área externa e área 
interna

6. Valor baixo

1. Sensação de amplitude
2. Mais iluminação

 3. Uniformidade visual e dos materiais
4. Facilidade de limpeza e manutenção 
(aguardando instruções do fornecedor)

Mesmas vantagens citadas nas opções 
B e F, no entanto apresentando o 

diferencial de resistência real a 
impactos na área da quadra

1. Durabilidade, segurança e 
manutenção

(não tem possibilidade de quebrar o 
vidro na região da quadra)

2. Mais iluminação (no trecho de 
entrada)

1. Durabilidade, segurança e 
manutenção

(não tem possibilidade de quebrar o 
vidro na região da quadra)

2. Mais iluminação (no trecho de 
entrada)

1. Durabilidade, segurança e 
manutenção

2. Uniformidade visual e do material
3. Possibilidade de personalização de 

padronagens

1. Durabilidade, segurança e 
manutenção

(não tem possibilidade de quebrar o 
vidro na região da quadra)

1. Sensação de amplitude
2. Mais iluminação

 3. Uniformidade visual e dos materiais
4. Facilidade de limpeza e manutenção 
(aguardando instruções do fornecedor)

1. Necessidade de complementação de 
trechos de alvenaria (1,46m²), para não 

cortar as peças de cobogós
2. No caso de utilizar a opção com 3 
fiadas, será necessário o serviço de 

demolição deste trecho

1.  Durabilidade, segurança e 
manutenção (apesar de o fornecedor 

garantir que o vidro temperado de 8mm, 
como especificado, suporta possíveis 

impactos de bola, existe a possibilidade 
de quebrar)

3. Insolejamento direto em vagas
4. Valor alto em comparação com 

outras opções

1. Falta de Uniformidade Visual (duas 
soluções/materiais diferentes)

2. Insolejamento direto em vagas
3. Durabilidade reduzida nos trechos em 

vidro, conforme a opção B
4. Valor alto em comparação com 

outras opções, conforme a opção F

1. Falta de Uniformidade Visual (duas 
soluções/materiais diferentes)

2. Insolejamento direto em vagas na 
parte de vidro

3. Valor intermediário entre as opções
4. Necessidade de complementação de 
trechos de alvenaria (1,21m²), para não 

cortar as peças de cobogós

1. Falta de Uniformidade Visual (duas 
soluções/materiais diferentes)

2. Necessidade de complementação de 
trechos de alvenaria, para não cortar as 

peças de cobogós
3. Valor intermediário entre as opções

4. Necessidade de complementação de 
trechos de alvenaria (1,21m²), para não 

cortar as peças de cobogós

1. Valor alto em comparação com 
outras opções

1. Falta de Uniformidade Visual (duas 
soluções/materiais diferentes)

2. Criação de elementos falsos em 
alvenaria que irão diminuir a sensação 

de amplitude
3. Insolejamento direto em vagas
4. Valor alto em comparação com 

outras opções
5. Necessidade de complementação de 
trechos de alvenaria (3,30m²), para não 

cortar as peças de cobogós

1. Menor ventilação
(bloqueio do vidro)

2.  Durabilidade e segurança 
(possibilidade de quebrar o vidro na 

região da quadra, pois com a dimensão 
maior dos vidros o fornecedor não 
garante a resistência a impactos)
3. Insolejamento direto em vagas
4. Valor alto em comparação com 

outras opções
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