


studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-414611 9-8987-6011

- Não mancham
- Podem receber escrita de qualquer canetão para quadro branco, marcadores
permanentes ou giz líquido.
- Durabilidade por tempo indeterminado
- Resistentes e Seguras
- Podem receber nova película com o passar dos anos inclusive com a
possibilidade de troca da cor
- Podem ser personalizadas conforme a necessidade do cliente com planilhas,
tabelas, grafismos, textos e logotipos em alto contraste ou em marca d’água.
- E também podem ser magnéticas com a utilização de superímãs e receber
acessórios em acrílico tais como:  bolsos e envelopes em acrílico que mulitplicam
os modos de sua utilização.

Despachamos para todo Brasil em embalagens de madeira com forração
espumada garantindo a integridade do produto até o destino.

Atendimento Especializado: Entender Bem para Atender Melhor!

Vantagens das lousas de vidro temperado da marca Studio Barreto:



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Películas Coloridas e Personalizadas
Explore as possibilidades!

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Cantos personalizados para decoração e segurança.
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Linha Exclusiva  de Lousas Móveis Studio Barreto
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           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousas Móveis Dupla-Face 
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Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Painéis Informativos Móveis
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           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película brancaMAGNÉTICA 
Fixação por meio de prolongadores
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado Cristal Transparente com emenda
Fixação por meio de prolongadores
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película branca com emenda
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película branca
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com marca d’água
Fixação por meio de prolongadores
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película branca
Fixação por meio de botões franceses

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película branca
Fixação por meio de colagem diretamente à parede

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada Quadriculada

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Instalação com sobreposição em quadro negro

studiobarreto.com.br
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película imitação jato de areia
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro CRISTAL Temperado com película imitação jato de areia LOCALIZADA
Fixação por meio de prolongadores
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           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película brancaEXTRA CLEAR 
Fixação por meio de prolongadores
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película preta
Fixação por meio de prolongadores
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           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película branca e DETALHE DECORATIVO EM VIDRO
Fixação por meio de colagem diretamente à parede
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           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película colorida
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película colorida PERSONALIZADA
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado CRISTAL TRANSPARENTE com película colorida LOCALIZADA
Fixação por meio de prolongadores
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película branca Múltiplas Emendas
Fixação por meio de prolongadores
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película brancaMAGNÉTICA 
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película brancaMAGNÉTICA 
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

studiobarreto.com.br
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película colorida MAGNÉTICA COM RECORTE PARA TOMADA
Fixação por meio de colagem diretamente à parede

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado com película branca e emendasMAGNÉTICA 
Fixação por meio de prolongadores
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado PERSONALIZADA com  ENVELOPES EM ACRÍLICO
Fixação por meio de prolongadores

studiobarreto.com.br
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Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Quadros Informativos 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Lousas para Leitos Hospitalares 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Lousas para Leitos Hospitalares 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Lousas para Leitos Hospitalares 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Painéis para Estabelecimentos Comerciais 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Painéis para Estabelecimentos Comerciais 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Painéis para Estabelecimentos Comerciais 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Painéis para Estabelecimentos Comerciais 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Lousa de Vidro Temperado personalizada com emenda
Fixação por meio de parafusos cabeça de latão

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Painéis para Estabelecimentos Comerciais 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Painéis para Estabelecimentos Comerciais 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Forrações em Paredes 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Forrações em Paredes 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Forrações em Paredes 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Painéis para TVs 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

studiobarreto.com.br
lousas@studiobarreto.com.br

Tels.: 11 2957-2848
           11 3534-4146

11 9-8987-6011

Painéis para TVs 



Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.

Conheça em nosso site

nossos outros produtos

e serviços nas áreas

de impressão digital

ampliação digital

comunicação visual

e corte a laser.
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Quadros Informativos com Portas de Vidro
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Foto em Vidro Decorativo
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Foto em Vidro Institucional
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Estantes Divisórias em Vidro Temperado
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Estantes Expositoras em Vidro Temperado
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Prateleiras Modeladas em Vidro
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Prateleiras Sob Medida em Vidro


