catálogo de produtos

Uma
empresa
do grupo

tigre

Seja em ambientes comerciais ou residenciais, a
inovação presente em cada produto Claris Tigre
faz parte do dia a dia de muita gente. A busca
constante por soluções completas de bem-estar
que atendam perfeitamente ao mercado de
arquitetura tornou a empresa uma referência no
segmento reconhecida por diversos prêmios e,
principalmente, pela satisfação de milhares de
consumidores. O resultado de tudo isso está
presente na qualidade, conforto e detalhes em
cada linha de produtos.
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Linha

Wood

Linha

Cuidado
especial em todos
os detalhes

Padrões e textura
da madeira, com os
benefícios do PVC

Mais cores e vida
para os ambientes

Colors

História

Prêmios e diferenciais

A Claris Tigre é uma empresa do Grupo Tigre

Diferenciais

Green Building

• Norma NBR 15.575 Edificações
Habitacionais – Desempenho da ABNT.
• Segurança: não propagam chamas.
• Conforto termoacústico.
• Estanqueidade: simulação de condições
agressivas de vento e chuva.
• Higiene e saúde: impedem a proliferação
de micro-organismos.
• Durabilidade: fácil limpeza e baixa
manutenção.
• Adequação ambiental: 100% reciclável.

Campeã desde a primeira edição em 2012.
• Selo Ouro Marca de Destaque no segmento
de caixilharias e esquadrias.
• A marca mais lembrada por engenheiros e
arquitetos.
• Revista com 100% do foco editorial voltado
à construção sustentável.

que atua no mercado de esquadrias em PVC
desde 1999 e se tornou referência de qualidade
no setor de portas e janelas. Com sua unidade
de fabricação de esquadrias em Indaiatuba/SP e
a unidade de extrusão de perfis em Rio Claro/SP,
a Claris Tigre possui um centro automatizado
com a maior capacidade de produção de
esquadrias da América Latina, dominando
toda a cadeia produtiva do negócio, incluindo
a extrusão do perfil, fabricação da esquadria e
distribuição por revendas parceiras autorizadas.
Isso assegura a maior qualidade e padronização
de seus produtos.

Top of Mind
Casa e Mercado
• Há mais de 11 anos, a marca mais
lembrada por arquitetos e designers de
interiores.
• Pesquisa nacional Datafolha.
• Uma das maiores publicações nacionais
sobre arquitetura, construção civil e
decoração.

Linha
Europa
A Linha Europa possui portas e janelas que permitem
diversas combinações de geometria e dimensão, com
acessórios nacionais e importados de indiscutível
qualidade. Ideal para projetos que exigem grandes
vãos, com cuidado especial em todos os detalhes.

Janela
Giro

Porta e Janela
Oscilo Batente

Porta Giro

• Acessórios: cor branca.

Guarda-Corpo
Janela de
Correr

Porta de
Correr

Bay Window

Janela Porta
de Correr

Quadro
Fixo

Janela
Maxim-Ar

Aplicações
Cuidado especial em
todos os detalhes

Linha
Wood

Aplicações
Padrões e textura da madeira,
com os benefícios do PVC
Carvalho Dourado

Parece madeira, mas não é. Baseada nos perfis da Linha Europa, a
Linha Wood se destaca pela beleza e elegância das esquadrias,
reproduzindo com fidelidade os padrões e texturas características da
madeira.
Tudo isso com as vantagens e benefícios do PVC, sendo ecologicamente
correta, pois não causa desmatamentos, é livre de cupins, não empena,
não precisa de manutenção com verniz e ainda oferece muito conforto
com a vedação termoacústica.
• Acessórios: cromo acetinado, inox ou preto.

Nogueira

Imagens meramente ilustrativas.
Imagens meramente ilustrativas.

Linha
Colors

Aplicações
Mais cores e vida
para os ambientes
Bronze

Deixe a criatividade fluir pelas cores. Baseada nos perfis da Linha
Europa e disponível inicialmente em preto, prata e bronze, a Linha
Colors foi criada para dar mais destaque e diferencial às esquadrias.
Ideal para a personalização de projetos novos e antigos sem alterar
a originalidade da fachada, conferindo assim todo o conforto
termoacústico do PVC.
• Acessórios: cromo acetinado, inox ou preto.

Aplicação em Retrofit

• Consulte sobre laminação nas faces interna e externa ou somente uma face
e sobre cores especiais.

Substituição de esquadrias
sem alteração da fachada,
com aplicação de cores
distintas na face interna e
externa.

Prata

Imagens meramente ilustrativas.

Preto
Imagens meramente ilustrativas.
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