
 As Venezianas        é a opção mais versá�l 
sofis�cada e econômico em fechamento lateral, 
além do efeito esté�co também proporciona 
ven�lação e de iluminação natural. São criadas 
e projetadas para proporcionar  um ambiente 
agradável e requintado para seu imóvel. 

 

Case New Holland - Piracicaba - SP

 A beleza arquitetônica das venezianas        
 valoriza o seu imóvel.

 As Venezianas        já foram u�lizadas em 
várias obras do país, tendo sido aprovadas pelos 
engenheiros e arquitetos por onde têm 
passado.

 As Venezianas         são fabricadas a par�r 
de matérias-primas de alta qualidade, e graças a 
sua versa�lidade, oferecem diversos �pos de 
acabamento e de dimensões, visando sempre o 
alto padrão de qualidade exigido por seus 
clientes.

Complexo Educacional Jardim Novo - Rio Claro - SP

Satipel Industrial  S/A - Uberaba - MG

PRODUTOS COM INIBIDOR “UV”
As Venezianas IVI podem ser fabricadas com os 
seguintes materiais: 
a. Montantes: aço com revestimento 
galvalume, aço com reves�mento de zinco, 
aço pré-pintado, aço pós-pintado, Alumínio 
natural, Alumínio pós-pintado.
b. Aletas: PVC, Fiberglass, Policarbonato, aço 
com revestimento galvalume, aço com 
reves�mento de zinco, aço pré-pintado, aço 
pós-pintado, Alumínio natural e Alumínio pós-
pintado e Alumínio anodizado.



Endereço Comercial, Administrativo:
Av. 18 nº 1114 - Santa Cruz
Cep: 13500-490 - Rio Claro - SP
PABX: (19) 3525.6112 / 3524.7785 / 3534.5681 / 3525.7252

Fábrica:
Av. Refrata nº 2 - Distrito Industrial
Cep: 13537-000 - Ipeúna - SP
Telefones: (19) 3576.1254 / 3576.1348

www.ivi-ventilacao.com.br / ivi@ivi-ventilacao.com.br

VA 50     3,50        2,80
VA 80     4,95        3,96
VA 100     5,41        4,17
VA 125     5,80        4,37

Peso das venezianas
Denominação Aço (kg\m²) Alumínio (kg\m²)

 Ventilação permanente 24 horas por dia 
sem gasto de energia elétrica;

 Melhora no conforto térmico; 
 Boa resistência mecânica;
 Versatilidade, pode ser instalado em 

qualquer tipo de fechamento;
 Aumento da Oxigenação do ambiente;
 Não gera ruído;
 Melhora no bem-estar dos colaboradores 

devido a ventilação natural;
 Fabricado sob medida conforme a 

necessidade de sua obra;
 Ótima iluminação natural quando utilizado 

com material translucido;
 Produtos auto extinguíveis;
 Fácil instalação na obra;
 Sua beleza arquitetônica valoriza o imóvel;
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