
2.000.000.000 US$ de faturamento anual

16.000 empregados

64 indústrias
157 companhias

93 montadoras

Organização comercial e de marketing em mais de 100 países



Com sede em Com sede em RoterdãRoterdã, na Holanda,, na Holanda, o grupo multinacional Hunter Douglas, o grupo multinacional Hunter Douglas, éé um dos um dos 
maiores fabricantes de produtos arquitetônicos e lmaiores fabricantes de produtos arquitetônicos e lííder mundial em revestimentos de janelas. der mundial em revestimentos de janelas. 

No Brasil, a Hunter Douglas chegou em 1970, atendendo arquitetosNo Brasil, a Hunter Douglas chegou em 1970, atendendo arquitetos e construtores com a e construtores com a 
linha de forros, fachadas, brises metlinha de forros, fachadas, brises metáálicos e coberturas. licos e coberturas. 

Atualmente, fabrica cortinas e persianas Atualmente, fabrica cortinas e persianas LuxaflexLuxaflex no Brasil, comercializa produtos metno Brasil, comercializa produtos metáálicos licos 
fabricados na unidade Hunter Douglas Chile, e distribui com exclfabricados na unidade Hunter Douglas Chile, e distribui com exclusividade no mercado usividade no mercado 
nacional, os forros acnacional, os forros acúústicos de fibra mineral ARMSTRONG, telas metsticos de fibra mineral ARMSTRONG, telas metáálicas GKD e licas GKD e 
revestimento em madeira PRODEMA.revestimento em madeira PRODEMA.
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Conforto Térmico



Termobrise 335



Produto HunterDouglas: Termobrise 335



Produto HunterDouglas: Brisecell



Produto HunterDouglas: SL4



Conforto Acústico



Techstyle Composição:

Superfície aparente:

Revestimento
inorgânico, constituído
em não-tecido de fibra

de vidro

Núcleo Interno:
Colméias de fibra de vidro modificada

Verso:
Fibra de vidro
modificada



A placa é apoiada sob o perfil

Techstyle



- Superfície lisa, similar ao Dry Wall 
- Perfil oculto
- Excelentes propriedades acústicas
- Produto Verde (Arquitetura Sustentável)
- NRC = 0.86

TechstyleTechstyle



Green Design

- Fabricado com materiais recicláveis
- Não emite VOC durante a fabricação ou depois da instalação
- Composição inorgânica
- Grande durabilidade, com baixa manutenção
- Painel muito leve,evitando desperdício de material











Conforto Visual






	Contribuição principal em 3 áreas…
	Green Design	

