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 Este é o momento para lhes comunicar que, 
além de sermos Gaviota, com a imagem 

de marca e o logotipo que você já conhece, 
também somos seu Sun Life Specialist.

Um slogan que acompanha a marca e que 
resume as aspirações, o esforço, a formação, 

a inovação e as inquietudes de Gaviota para 
se tornar especialista no seu estilo de vida 
e no uso do seu tempo livre, na medida em 

que a funcionalidade, o design e a tecnologia 
valorizam a essência do seu projeto.

Aproveite o sol, aproveite a vida.
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UMA EMPRESA EM 
CONTÍNUA EXPANSÃO 
Gaviota é uma multinacional, com matriz em Espanha, 

líder no setor de design, na fabricação e na distribuição de 

soluções de proteção solar de máximo nível, destinadas ao 

mercado da construção e da arquitetura.

Desde sua fundação, em 1967, a Companhia, com sede em 

Alicante, tem experimentado um crescimento progressivo 

e uma considerável expansão internacional, convertendo-

se em referência no mercado.

O VALOR DE INOVAR
Gaviota, uma das empresas mais inovadoras do mercado. 

A partir de um sofi sticado processo de fabricação, cria 

produtos de tecnologia avançada submetidos a um 

exaustivo controle de qualidade, obtendo um produto 

acabado e certifi cado segundo as normativas mais 

rigorosas.

Gaviota antecipa-se às mudanças do mercado e segue 

trabalhando para estabelecer fusões com empresas em 

nível global, desenvolvendo e transformando diferentes 

áreas comerciais.
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ALTA CAPACIDADE DE 
PRODUÇÃO
Gaviota caracteriza-se por ser uma empresa mundial com 

espírito inovador. A base do seu trabalho é a criatividade 

e as soluções dinâmicas de qualidade, com o objetivo de 

controlar a luz do sol de maneira natural.

A empresa conta com tecnologia de ponta para a 

fabricação de injeções de plástico e alumínio, de pintura 

eletrostática a pó de peças, bem como de estampagem e 

perfi lado de chapa de aço.

Essa tecnologia, junto com o espírito de superação e 

de melhoria contínua instaurado na empresa, permite 

controlar a qualidade ótima durante todas as etapas da 

fabricação, em um processo totalmente integrado. 

Cumprir com os padrões de qualidade mais exigentes 

não é sufi ciente para Gaviota. O objetivo é superar as 

expectativas dos clientes em nível global.

AMPLA GAMA DE 
PRODUTOS
O espírito de Gaviota traduz-se por sua ampla gama de 

produtos dirigidos aos variados tipos de necessidades 

arquitetônicas, o que permite à empresa dispôr de uma 

oferta sofi sticada e duradoura.

A empresa converteu-se em referência de qualidade e de 

produção, e é muito valorizada por sua alta capacidade de 

fornecimento.
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COMPROMISSO SEM 
LIMITES COM O FUTURO
 

O crescimento de Gaviota baseia-se na expansão internacional. 

Atualmente, a empresa distribui seus produtos em mais de 65 

países. 

Conta com quatro fábricas — estrategicamente situadas e 

equipadas com a tecnologia mais avançada — e fi liais em Itália, 

Romênia, França, Portugal, Líbano, Marrocos, México, República 

Dominicana, Colômbia, Uruguai e Brasil.

Sessenta por cento do faturamento do grupo provém dos 

mercados internacionais.

G
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O valor fundamental e a chave do sucesso 

de Gaviota estão em seus empregados: são 

aproximadamente 400 profi ssionais unidos pelo 

trabalho, pela pesquisa e pelo compromisso 

mútuo com nossos clientes.

As iniciativas comerciais e de marketing 

compõem os planos de expansão da empresa.
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COMPROMETIDOS COM O 
MEIO AMBIENTE
Gaviota é consciente da importância da proteção do meio ambiente 

para o desenvolvimento sustentável e o controle integrado da 

poluição, e abraça a política ambiental como um processo de 

melhoria contínua.

A empresa compromete-se a trabalhar pela conservação do meio 

ambiente, levando em conta a efi ciência e o uso responsável dos 

recursos disponíveis; a implantação de sistemas de controle 

que avaliam os impactos ambientais produzidos nas etapas de 

desenvolvimento de suas atividades; e o estabelecimento de 

práticas para minimizar tais impactos.
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Toldos
tradicionais

para fachadas e 
terraços

SISTEMA DE TOLDOS
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O toldo é um elemento decorativo que protege do sol janelas, varandas e terraços 

e, ao mesmo tempo, nos protege dos raios ultravioleta e infravermelhos, ao 

formar uma barreira e criar uma tela de proteção nesses espaços. Assim, 

permite regular a temperatura no interior do lar, promovendo uma poupança de 

energia com relação ao uso de climatizadores.

Gaviota conta com uma ampla gama de sistemas de toldos que atendem e se 

adaptam satisfatoriamente às diferentes necessidades do mercado na hora de 

proteger janelas, varandas, terraços ou alpendres.

Todos esses sistemas podem ser incorporados aos sistemas domóticos, por meio 

da gama de automatismos disponíveis em Gaviota.

PONTO RETO
Os sistemas de braço de ponto reto são 

sistemas tradicionais, especialmente 

desenhados para construções com janelas 

sem varanda.

FLEXÍVEL OU STORE
Os sistemas com braços fl exíveis ou store são 

aqueles fi xados no corrimão e que permitem colocar 

os braços do toldo tanto na posição horizontal, 

projetada para o exterior, quanto na posição vertical 

ou store, melhorando a proteção do vento e da chuva.

TOLDOS TRADICIONAIS PARA 
FACHADAS E TERRAÇOS
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TIPOS DE TOLDOS

Localização do toldo

Janela   Terraço

TI
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S 
D

E 
BR

A
ÇO Ponto reto

INDICO

DESERT

Flexível ou 
store TROPICAL

SAX 955/950

DESERT
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INDICO
[ PONTO RETO ] 

De design equilibrado e singelo, Indico 

caracteriza-se por dispôr de um sistema 

de transmissão interna de tensão que 

garante um ótimo comportamento da 

lona com relação ao vento.
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SAX 955/950
[ FLEXÍVEL OU STORE ] 

Sistema prático e simples de usar, é a solução 

perfeita para a instalação em qualquer tipo de 

varanda ou parapeito.

Oferece a possibilidade de conseguir um efeito 

cortina, caso fi xado na posição vertical.

Sax 955/950 é um sistema clássico e atemporal, 

adequado para qualquer tipo de arquitetura.
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TROPICAL
[ FLEXÍVEL OU STORE ] 

Capota em forma de arco, de design 

tradicional, recomendada para janelas. 

O sistema se retrai e se estende, 

como se tratasse de uma articulação 

fl exível, proporcionando proteção e 

impermeabilização a qualquer hora do dia.

Integra-se perfeitamente a 

construções de estilo clássico e 

tradicional.
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DESERT
[ PONTO RETO ] 

[ FLEXÍVEL OU STORE ] 
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Sistema versátil que permite instalar tanto braços de ponto reto quanto braços store. 

Por isso, pode ser instalado em janelas e varandas.

Desert é um cofre que oferece um fechamento compacto da lona, caracterizado por 

um design de linhas suaves e arredondadas, facilitando sua integração na fachada de 

qualquer edifício.
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Sistemas de
braços articulados 

ou invisíveis

SISTEMA DE TOLDOS
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SISTEMAS DE BRAÇOS 
ARTICULADOS OU INVISÍVEIS

Os braços articulados ou invisíveis oferecem grande precisão e 

estabilidade ao sistema.

Os braços, ao mesmo tempo em que recolhem a lona, retraem-

se até que o toldo fi que completamente recolhido, reduzindo 

signifi cativamente o espaço que ocupa na fachada. O uso desses 

sistemas é recomendado por arquitetos e designers de exteriores, 

já que se adaptam perfeitamente às construções de vanguarda.

Em função do design dos suportes dos sistemas, Gaviota oferece 

quatro tipos de variedades de toldos com braços articulados:

SUPORTE INDEPENDENTE
Sistemas que contam com suportes 

laterais para sustentar os braços. 

LINHA MONOBLOCK
Sistemas que contam com uma barra 

quadrada na estrutura, permitindo alcançar 

a linha desejada, de um modo simples e 

efi caz, graças à união de diferentes barras, 

o que possibilita colocar o número de braços 

correspondentes.

LINHA BOX OU COFRE
Sistemas que dispõem de caixas ou cofres 

que recolhem e protegem o sistema. 

LINHA COFRE MULTIBRAÇOS
Sistemas destinados a cobrir grandes 

espaços, tais como restaurantes ou espaços 

comerciais, e que oferecem a possibilidade 

de ampliar o número de braços em função do 

espaço que se deseja cobrir.
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MEDIDAS *
DOIS BRAÇOS: 5x3.5 m

TRÊS BRAÇOS: 7x3.5 m

QUATRO BRAÇOS: 10x3.5 m

SEIS BRAÇOS: 14x3.5 m

MEDIDAS **
DOIS BRAÇOS: 7x4 m

QUATRO BRAÇOS: 14x4 m

SEIS BRAÇOS: 18x4 m

MODELO DE TOLDO

SUPORTE 
INDEPENDIENTE MONOBLOCK BOX OU COFRE COFRE MULTI-

BRAÇOS        

COMPATIBILIDA-
DE DE JOGOS DE 

BRAÇOS

SMART                            
(longitude máx.: 

4x2,5 m)
A1 SMART M1 SMART ARES MINI

PREMIUM                       
(longitude máx.: 

6x3 m)
A1 PREMIUM M1 PREMIUM PLUS ARES MAX  KÝMA PREMIUM*

CONCEPT                        
(longitude máx.:

6x3m)
A1 CONCEPT M1 CONCEPT CONCEPT BOX  KÝMA CONCEPT*

ARKO 
(longitude máx.: 

6×4 m)
ARKO

MAXIMUS                        
(longitude máx.: 

6×4 m)
MAXIMUS**

Além do design dos suportes, e em função da dimensão da linha (a largura da fachada), bem como da projeção desejada 

para o toldo, Gaviota oferece os seguintes sistemas de braços articulados:

• Braço Smart: recomendado para cobrir dimensões de 4 m de linha e 2,5 m de projeção.

•  Braço  Premium: recomendado para cobrir dimensões de 6 m de linha e 3,5 m de projeção.

•  Braço  Concept: braços de categoria superior que permitem integrar iluminação led. Destinado a cobrir espaços 

máximos de 6x3 m

•   Braço Arko: sistema revolucionário, baseado na última tecnologia de fi ta têxtil como substituto do aço, o que permite 

melhorar a durabilidade e a resistência do sistema. Além de oferecer a possibilidade de incorporar iluminação led, é 

capaz de cobrir áreas de 6x4 m. 

•   Braço Maximus: braços de grande capacidade e altamente resistentes, ideais para cobrir amplos espaços de forma 

segura. Permite acoplar diferentes módulos, facilitando o manuseio e convertendo-se numa estrutura, chegando a 

cobrir até 18 m de linha com 4 m de saída.
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A1 SMART
[ SUPORTE INDEPENDENTE ] 

De design sóbrio e contemporâneo, A1 

Smart é um sistema projetado para ser 

instalado em varandas ou fachadas.
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M1 SMART
[ LINHA MONOBLOCK ] 

Ideal para cobrir espaços de pequenas 

dimensões, M1 Smart caracteriza-se por 

seu design compacto e oferece grande 

versatilidade, graças à possibilidade de 

deslocação dos braços, convertendo-se 

na solução perfeita para cobrir terraços.
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ARES MINI
[ LINHA BOX OU COFRE ] 

Ideal por suas dimensões reduzidas e compactas, o sistema Ares Mini 

sustenta-se por dois suportes que incorporam o braço Smart.

Ares Mini, de design refi nado, caracteriza-se por ser um sistema de categoria 

superior e muito competitivo.
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A1 PREMIUM
[ SUPORTE INDEPENDENTE ] 

Sistema simples e resistente que se integra 

perfeitamente aos ambientes mais particulares.
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M1 PREMIUM
PLUS

[ LINHA MONOBLOCK ] 

Caracterizado por seu design de 

vanguarda, com estética cuidadosamente 

elaborada, permite criar ambientes 

únicos, cheios de personalidade. 
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ARES MAX
[ LINHA BOX OU COFRE ] 

Com linhas aerodinâmicas, seguindo as últimas tendências 

de decoração, Ares Max amplia as dimensões da já 

consolidada gama de produtos de Gaviota, uma vez que pode 

cobrir espaços de até 18 m², sustentado por dois braços 

Premium.
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 KÝMA PREMIUM
[ LINHA COFRE MULTIBRAÇOS ] 

Elegante sistema, caracterizado por uma estética 

cuidadosamente elaborada. De design elegante e seguindo as 

tendências e necessidades do mercado, Kýma recria ambientes 

facilmente reconhecíveis por sua inconfundível personalidade. 

Cabe destacar que os braços fi cam separados da lona, 

protegendo, assim, a duração da mesma. Além disso, o 

funcionamento do cofre é extremamente silencioso, graças à 

incorporação de um sistema amortecedor integrado. 
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M1 CONCEPT
[ LINHA MONOBLOCK ] 

Sofi sticado sistema de categoria superior, tratado e selecionado com 

os mais altos padrões de qualidade, que permite integrar nos braços 

iluminação led com regulador de intensidade de luz, transformando 

qualquer ambiente numa obra-prima única e especial.

Essas mesmas características podem ser aplicadas ao A1 Concept. Nesse 

caso, o sistema estaria composto por um suporte independente com 

suportes laterais que sustentariam os braços.
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CONCEPT BOX
[ LINHA BOX OU COFRE ] 

Concept Box é um cofre de design sutil e sofi sticado, caracterizado por suas formas esféricas 

e refi nadas. A fusão entre a técnica, o conhecimento, a beleza e a harmonia resultou na criação 

desse sistema.

Do ponto de vista técnico, Concept Box conta com as mesmas características técnicas de A1 e 

M1 Concept, tanto na qualidade dos braços quanto na iluminação led.
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KÝMA CONCEPT
[ LINHA COFRE MULTIBRAÇOS ] 

De estrutura moderna e com traços 

inspiradores, conta com as mesmas 

características técnicas e a tecnologia dos 

braços Concept.

A nova proposta de Gaviota inclui 

ambientes simétricos e de relaxamento 

para os lares e atmosfera tranquila e 

sossegada, com um toque de sofi sticação, 

por meio do aplicativo de iluminação led 

nos braços. Tudo isso como tributo à magia 

daquilo que nos parece delicadamente 

belo, puro e singelo.
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ARKO
[ LINHA BOX OU COFRE ] 

Sistema que se encaixa perfeitamente às funcionalidades e à estética de vanguarda, e incorpora 

os últimos avanços relacionados à durabilidade, qualidade e segurança.

Arko é um cofre compacto de fechamento completo extremamente silencioso, cujo acabamento 

em alumínio e a iluminação zenital incorporada ao seu perfi l são características importantes 

dessa nova gama de produtos.

A exclusividade e a modernidade criam o binômio perfeito que defi ne esse sistema, convertendo 

qualquer espaço exterior em desejável e único. 
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MAXIMUS
[ LINHA COFRE MULTIBRAÇOS ] 

Cofre de grandes dimensões que conjuga 

design, funcionalidade e exclusividade, e 

cria ambientes exteriores fora do comum. 

Esse sistema, que se destaca por sua 

beleza inata, assume o protagonismo 

de qualquer ambiente, graças às suas 

maravilhosas medidas. 
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Complementos 
para toldos

SISTEMA DE TOLDOS
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SEMICOFRE
O semicofre é um complemento que tem por função 

proteger a estrutura e a lona quando o sistema está 

recolhido, conservando-as melhor e protegendo-as das 

intempéries. 

Gaviota oferece dois tipos de semicofres:

- SPIRAL SMART
 Compatível com os sistemas A1 Smart e M1 Smart.

- SPIRAL PREMIUM
 Compatível com A1 Premium e M1 Premium Plus.
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CORTINA 
VERTIKO

Vertiko é uma barra de carga com 

cortina regulável, fácil de usar e de 

instalar e que pode atingir até 1,8 m 

de queda e 5 m de linha.

É o complemento ideal para os 

sistemas Kýma, A1 e M1, pois oferece 

proteção adicional com relação à luz 

solar horizontal e cria espaços mais 

íntimos.
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ACESSÓRIOS
PARA TOLDOS

TEJADILHO
Peça aparafusada à parede que se coloca 

sobre a caixa e evita que a água introduza-

se entre a parede e o sistema, promovendo 

maior durabilidade do mesmo. Gaviota 

oferece uma ampla gama de tejadilho para 

cada um dos sistemas monoblock.

ESCORA 
TELESCÓPICA
A escora telescópica é um sistema para 

fi xação na barra de carga e que oferece 

estabilidade e robustez ao toldo, evitando 

os movimentos provocados por rajadas 

inesperadas de vento.

É compatível com os sistemas Gemini, 

A1 Smart, M1 Smart, A1 Premium e M1 

Premium Plus.

Gaviota oferece uma ampla gama de acessórios para toldos, entre os 

quais destacamos:
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MANIVELAS
Elementos que se fi xam no eixo do 

sistema e permitem o movimento 

manual do toldo.

MOLAS DE 
COMPENSAÇÃO
Elementos que se introduzem no interior do 

eixo giratório da persiana e do toldo para 

facilitar o acionamento do sistema. 
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Sistemas 
estruturados
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GEMINI
[ SISTEMAS ESTRUTURADOS ] 

Sistema estrutural de sombreamento, quadrado e de 

braços invisíveis, perfeito para utilizar em áreas de até 

36 m2 que não dispõem de tetos, paredes ou superfícies 

de apoio, tais como jardins e terraços de restaurantes.

Proporciona máxima resistência e durabilidade, graças 

a uma caixa que ajuda a proteger a lona, e oferece um 

sistema de iluminação led em sua estrutura, permitindo 

criar ambientes sofi sticados, cheios de personalidade.
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UVE
[ SISTEMAS ESTRUTURADOS ]

 
Fabricado com uma estrutura de alumínio de 

grandes dimensões, apresenta um design 

peculiar e único que se converte no aliado 

ideal para recriar ambientes exclusivos, com 

possibilidade de sombreamento e cobertura 

de áreas de até 36 m2.

Uve oferece fi xação direta ao solo com lastro 

ou pode incorporar rodas para aumentar 

sua operacionalidade. Isso, juntamente com 

a possibilidade de integrar iluminação led 

regulável, converte-se na solução perfeita 

para criar espaços únicos e exclusivos. 
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BAMBÚ
[ SISTEMAS ESTRUTURADOS ]

De linhas limpas e simétricas, Bambú converte-se no sistema ideal 

para cobrir grandes espaços de até 18 m2, como jardins ou alpendres, 

transmitindo sensação de funcionalidade, sobriedade e ergonomia, com 

opções de combinação de acordo com a área escolhida. Outra vantagem é 

que também se pode integrar iluminação led.
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Toldos 
planos
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Eos é um sistema Veranda cuja função principal é proteger telhados e 

fechamentos envidraçados de até 5x5 m, com elegância e personalidade.

Eos não oferece apenas proteção solar; proporciona também isolamento 

térmico. Esse sistema de alta qualidade e elevadas funcionalidades possui 

graus de declive que facilitam a drenagem da água e decoram, com esmero, 

ambientes acolhedores.

EOS
[ TOLDOS PLANOS ]
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PERGULA ZEN
[ TOLDOS PLANOS ]

De forma arquitetônica, com raízes vanguardistas que realçam a beleza da 

natureza e a zona externa, a estrutura Pergula Zen caracteriza-se por uma 

cobertura exterior, com design minimalista e funcional.
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É um toldo com deslizamento horizontal, retrátil, que permite o fechamento 

perimetral. Além disso, é possível instalar uma segunda lona superior para 

criar uma câmara de isolamento térmico.
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PERGULA 80 x 40
[ TOLDOS PLANOS ]

Toldo de terraço que se distingue 

por uma instalação estrutural com 

múltiplas possibilidades dimensionais de 

fechamento perimetral. O funcionamento 

do sistema pode ser tanto manual quanto 

motorizado.

Como acontece com o Sistema Pergula 

Zen, Gaviota oferece a possibilidade de 

instalar uma lona superior com o fi m de 

proteger o toldo e formar uma câmara de 

isolamento térmico.
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ZEN RAIN 
[ TOLDOS PLANOS ]

Cobertura que embeleza qualquer espaço aberto, 

promovendo uma agradável sensação de luminosidade e 

bem-estar.

O encanto de Zen Rain deve-se à sua simplicidade, já que 

as guias laterais permitem o deslizamento horizontal 

simples da lona e proporcionam drenagem da água frontal, 

canalizando a água da chuva. 
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Sistemas de 
fechamentos 
perimétricos
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Elegante fechamento vertical que protege do sol e do vento. Trata-

se da solução perfeita para enfrentar as intempéries e pode ser 

instalado em jardins e terraços. Suas guias evitam a passagem 

direta do vento pelas laterais.

PARAVENTO
[ SISTEMA DE FECHAMENTO 

PERIMÉTRICO ]
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Sistemas
verticais
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SCREEN UNIVERSAL
[ SISTEMAS VERTICAIS ]

Pensados para atender às novas tendências arquitetônicas. A 

gama Screen Universal adapta-se a qualquer tipo de construção.

A caixa, onde fi ca protegida a lona, oferece múltiplas soluções, 

em função do espaço a ser coberto, convertendo-a em um 

sistema polivalente e funcional, com desempenho tanto manual 

quanto motorizado, guiado por vareta, cabo ou guia.

As medidas disponíveis são:

a. Caixa de 65 mm para cobrir áreas de 4 m².

b. Caixa de 85 mm para cobrir áreas de 6,8 m².

c. Caixa de 100 mm para cobrir áreas de 14 m².

SCREEN UNIVERSAL COM CABO

SCREEN UNIVERSAL ZIP



85

SCREEN UNIVERSAL COM VARETA
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NIMBUS
[ SISTEMAS VERTICAIS ]

Sistema de recolhimento vertical indicado para cobrir janelas 

de grandes dimensões. Conta com uma caixa de 115 mm e pode 

cobrir áreas de 25 m².
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Fechamentos 
envidraçados
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TOMEI
[ FECHAMENTOS 
ENVIDRAÇADOS ]

Cortina de vidro deslizante de design 

simples, com apoio inferior para facilitar 

o deslizamento.

Concebida com a ideia de que o natural é 

um luxo, e o design exclusivo um dever, 

Tomei converte-se na solução ideal de 

fechamento envidraçado para qualquer 

espaço. 
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NUDA
[ FECHAMENTO ENVIDRAÇADO ]

Sistema de fechamento envidraçado deslizante e 

giratório, sem perfi s verticais, que proporciona um 

excelente isolamento térmico.

Caracteriza-se por seu refi nado e elegante design.
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Acessórios para 
persianas 

Motores e 
automatismos
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G
AV

IO
TA

ACESSÓRIOS
PARA PERSIANAS
Um dos fatores de solidez de Gaviota é a liderança na fabricação de 

acessórios de persiana em nível internacional, tornando-se indiscutível 

aliada do desenvolvimento das multinacionais, pela relevância de sua 

produção. 

Entre a gama de acessórios para persianas, fabricados pela multinacional 

de Alicante, destacam os seguintes produtos: eixos, discos, cápsulas, 

recolhedores, passa-fi tas, topos, guias, suportes e rolamentos, fi tas, 

cordões e tirantes, cabeceiras e placas de contenção, tornos, cardã, molas 

de compensação e acessórios para portas enroláveis, entre outros. 
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MOTORES E
AUTOMATISMOS
Gaviota oferece uma ampla gama de motores e automatismos para todos os seus sistemas de toldos e persianas.

Essa oferta caracteriza-se por: 

 - Regulagem do fi m de curso fácil e intuitiva.

 - Motores extremamente silenciosos.

 - O motor pode ser totalmente manejado por meio do emissor ou do controle remoto.

 - Pode-se apagar o fi m de curso, a partir do emissor, sem desligar a corrente.

 - Pode-se programar uma posição intermediária ideal, adaptando-a às necessidades de iluminação do lar.

 - A cada 50 ciclos de funcionamento, o cofre do toldo fecha-se automaticamente para corrigir a tensão da lona. 

Do mesmo modo, em cada abertura, o motor realiza automaticamente um pequeno recuo, com o objetivo de não 

tensionar em excesso a lona. Ambos os movimentos facilitam a vida útil do sistema e da lona.

 - A grande maioria de nossos sistemas pode ser ativada também com o uso de uma manivela.

Além disso, Gaviota oferece todo o tipo de acessórios para motores, automatismos (receptores, emissores, etc.), 

acessórios elétricos (pulsadores, interruptores, investidores, etc.), acessórios para portas enroláveis (caixas de 

segurança), que complementam a gama de motores e automatismos. 

Os motores e sistemas de motorização Gaviota cumprem todas as normas internacionais de segurança, o que permite 

uma garantia de cinco anos.

omaticamente 

camente um pequeno

m a vida útil do sistema 

bém com o uso de uma m

otores, automatismos (rece

etc.), acessórios para port

a

da útil do sis

com o uso de u

s, automatismo

acessórios par

o

o cofre 

rtura, o moto

. Ambos os mo

sistemas pode

de ac

ruptor

a de m

Gaviota cumprem todas as normas internaciona



98



99

SEDE

Autovía de Alicante A-31 Km 196
03630 Sax (Alicante) ESPAÑA 
info@gaviotasimbac.com

FILIAIS INTERNACIONAIS 

GAVIOTA ITALY
Via del Commercio, 10
20882 BELLUSCO (MB) - ITALIA 
Tel. (+39) 039 6077.1 • Fax (+39) 039 6077.500/588
infoitalia@gaviotasimbac.com

GAVIOTA PORTUGAL
R. Particular à Av. da Aviação Portuguesa – Armz. 3 e 4
VILA VERDE
2705-894 TERRUGEM de SINTRA - PORTUGAL
Tel. (+351) 219 614 600 • Fax (+351) 219 614 609
portugal@gaviotasimbac.com

GAVIOTA FRANCE
Naturopole, BAT. B 1er étage, 3 Boulevard, 
Clairfont, 66350, Toulonges - FRANCE
Tel. +33 (0) 4 68 37 46 32
infofrance@gaviotasimbac.com

GAVIOTA REPUBLICA DOMINICANA
Autopista Duarte Km. 11 (Sur) – La Alameda
SANTO DOMINGO – REPÚBLICA DOMINICANA
Tel. 0018095677333
infodominicana@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com.do

GAVIOTA URUGUAY
25 de Mayo 635 - Piso 2
Montevideo – URUGUAY
Tel. (+598) 2915 6712 • Fax +598 2915 0155
rdepaulo@estudiodepaulo.com

GAVIOTA MEXICO
Cerrada de Acalotenco 237, Bodega 48 - Colonia San Sebastian
P.I. Pical Pantaco - Delegación Azcapotzalco
MEXICO D.F.  C.P. 02510 – MEXICO
Tel. (+52 55) 56 97 08 00
infomexico@gaviotasimbac.com

GAVIOTA EASTERN EUROPE
Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km 23, Str Ithaca nº 400, 
Bolitin Deal, CP 087015
GIURGIU, ROMANIA
Tel. (+40) 212560195
inforomania@gaviotasimbac.com

GAVIOTA MOROCCO
Zone Industrielle Ain Attiq, Secteur 448 - Ibn Khaldoun
AIN ATTIQ - TEMARA - MAROC
Tel. 00212 (0) 537749625
B.P. 5105 Temara Principale
infomaroc@gaviotasimbac.com

GAVIOTA BRAZIL
Rua Tibiriça, 434 – Bairro: Serraria
Diadema, Cep: 09981-370
SÃO PAOLO - BRASIL
Tel. (+51) 11 4394 2121 • Fax (+51) 11 4341 51800
gaviotabrasil@gaviotabrasil.com.br 

GAVIOTA COLOMBIA
Vía Briceño Zipaquirá, Km. 1,38
Parque Industrial Trafalgar, Bodega 6
TOCANCIPÁ - COLOMBIA
Tel. (+57) 315 85306
infocolombia@gaviotasimbac.com

GAVIOTA MIDDLE EAST
B.P.332 Zouk Mikael
Zouk Mosbeh, Industrial zone: 68007 R.C. BAABDA
LEBANON
Tel. (+961) 9 219383
simbacme@idm.net.lb



GAVIOTA
Autovía de Alicante A-31 Km 196

03630 Sax (Alicante) ESPAÑA 
info@gaviotasimbac.com

Sun Life Specialist


