




///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Uma 
que você pode  confiar.

Idealizada em 2001, a Top Mix Metais e Esquadrias consolidou-se no 
mercado como uma das principais empresas do seu segmento, através do 
oferecimento de produtos que são sinônimos de qualidade e compromisso 
com seus clientes. 

A Top Mix Metais e Esquadrias é uma empresa genuinamente 
Pernambucana, sediada na cidade do Recife e que preza pelo 
desenvolvimento sustentável de toda região através de sua 
responsabilidade socioambiental. 

A empresa está constantemente investindo em modernizações físicas e 
capacitações profissionais de seus colaboradores, visando o 
desenvolvimento e a melhoria contínua para oferecer cada vez mais, a 
melhor opção de custo-benefício do mercado.

“Somente através da seriedade é que podem ser estabelecidos vínculos.”

MISSÃO: Oferecer serviços de qualidade que integrem soluções 
inovadoras, profissionais especializados, estratégias e processos 
adequados para satisfazer nossos clientes e assegurar rentabilidade e 
resultados para empresa, contribuindo assim para o desenvolvimento do 
estado.
                         

 VISÃO: Ser reconhecida como referência nos segmentos de alumínio e 
vidros pelo comprometimento com os clientes destacando-se pela 
competência profissional de sua equipe e pela prática dos valores.



As portas da Top Mix são fabricadas com o que
há de melhor em matérias-primas.

Portas

- Produzidas em alumínio com alto padrão de acabamento;

- Acabamentos: Anodizado  Brilhantre ou Pintura  Eletrostática Branca;

- Vidros: Canelado, Liso ou Rideau (exclusivo);

- Embalagens em Eucatex.



PG-2180

PG-2186

PG-2190

02 folhas de giro

PB-2180

PB-2186

PB-2190

Porta Postigo

Porta Postigo 2 folhas

Porta Basculante

01 folha de giro

01 folha de giro

CÓDIGO ALTURA LARGURA

CÓDIGO ALTURA LARGURA

CÓDIGO ALTURA LARGURA



Porta Veneziana 2 folhas

02 folhas de giro

Porta Basculante 2 folhas

Porta Veneziana
01 folha de giro

02 folhas de giro

CÓDIGO ALTURA LARGURA

CÓDIGO ALTURA LARGURA

CÓDIGO ALTURA LARGURA



2 folhas de correr - Vidro canelado, liso ou rideau
02 folhas de correr

Porta Balcão 2 folhas

02 folhas fixas e 02 folhas de correr

Porta Balcão 4 folhas

CÓDIGO ALTURA LARGURA

CÓDIGO ALTURA LARGURA

P4-2125                      2,10                         2,50

2,10                    

2,10                    

2,10                    1,60

1,80

2,00

P4-2116

P4-2118

P4-2120



Lado de abertura

das portas de giro/////////////////////////////////////////////////////////////////////////



As Janelas da Top Mix são fabricadas com o que
há de melhor em matérias-primas.

Janelas

- Produzidas em alumínio com alto padrão de acabamento;

- Acabamentos: Anodizado  Brilhantre ou Pintura  Eletrostática Branca;

- Vidros: Canelado, Liso ou Rideau (exclusivo);

- Embalagens em Eucatex.



02 folhas de correr  

02 folhas fixas e 02 folhas de correr

Janela 4 folhas

Janela 2 folhas

CÓDIGO ALTURA LARGURA

CÓDIGO ALTURA LARGURA



Os basculantes da Top Mix são fabricados com o que
há de melhor em matérias-primas.

Basculantes

- Produzidas em alumínio com alto padrão de acabamento;

- Acabamentos: Anodizado  Brilhantre ou Pintura  Eletrostática Branca;

- Vidros: Canelado, Liso ou Rideau (exclusivo);

- Embalagens em Eucatex.



B-244

B-246

B-248

B-241

01 folha fixa e 01 folha móvel 
    

01 folha fixa e 02 folhas móveis 
    

01 folha fixa e 03 folhas móveis 
    

Basculante 2 folhas

Basculante 3 folhas

Basculante 4 folhas

CÓDIGO ALTURA LARGURA

CÓDIGO ALTURA LARGURA

CÓDIGO ALTURA LARGURA



02 seções com 02 folhas fixas 
e 02 folhas móveis     

02 seções com 02 folhas fixas 
e 06 folhas móveis     

02 seções com 02 folhas fixas 
e 04 folhas móveis     

02 seções com 02 folhas fixas 
e 08 folhas móveis     

01 folha fixa e 04 folhas móveis 
    

Basculante 5 folhas

Basculante duplo

4 folhas

8 folhas

6 folhas

10 folhas

BD-412  

BD-415  

BD-420  

0,40  

0,40  

0,40  

1,20

1,50

2,00

CÓDIGO ALTURA LARGURA

BD-812  

BD-815  

BD-820  

0,80  

0,80  

0,80  

1,20

1,50

2,00

CÓDIGO ALTURA LARGURA

BD-612  

BD-615  

BD-620  

0,60  

0,60  

0,60  

1,20

1,50

2,00

CÓDIGO ALTURA LARGURA

BD-112  

BD-115  

BD-120  

1,00  

1,00  

1,00  

1,20

1,50

2,00

CÓDIGO ALTURA LARGURA

CÓDIGO ALTURA LARGURA



100% de segurança 
no transporte de seus produtos.

As  embalagens  são  todas  em  EUCATEX,  
garantindo  total proteção e resistência da 
esquadria. Este material proporciona e 
mantém o esquadro perfeito do produto, além 
de evitar contato com agentes externos desde 
o transporte e armazenamento, até o 
acabamento da obra.

Embalagem

Transporte



Nossos produtos são utilizados por  consumidores  que  prezam  por    
qualidade, pontualidade, garantia e que buscam a melhor relação entre 
custo e benefício;

Acabamento superior: Alumínio com ANODIZAÇÃO BRILHANTE ou 
pintura  eletrostática  branca,  agregando  maior  resistência  e  
durabilidade às esquadrias;

Os produtos da Top Mix Metais e Esquadrias são fabricados com o que há 
de melhor em acessórios;

 Alta qualidade dos vidros Saint-Gobain;

Disponibilizamos 03 opções de vidro: Canelado, Liso (incolor) ou 
Rideau (exclusivo);

EMBALAGEM  dos  produtos  em  EUCATEX,  proporcionando  maior 
proteção e resistência, além de evitar contato com agentes externos até 
o acabamento da obra;

Todo processo de fabricação obedece a rígidos controles de qualidade;

Produtos de fácil instalação e limpeza;

Melhor equipe de assistência técnica do mercado;

Atualização contínua e criação de novos produtos de acordo com as 
tendências do mercado.
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10 RAZÕES
PARA VOCÊ ESCOLHER A TOP MIX

QUALIDADE
COM SERIEDADE



Rua Sargento Silvio Delmar Hollenbach, 168 - Imbiribeira
Recife-PE - Cep: 51150-290 - Telefone: (81) 3366-9898
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