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O sistema HYLINE é a nossa homenagem à célebre regra de Mies van der Rohe. Com a presença
do alumínio reduzida ao mínimo, na HYLINE é o
vidro e o que vemos através dele que se destacam.
Uma grande superfície transparente e sem limites,
que permite que o edifício viva em perfeita harmonia com o espaço envolvente.
Cada caixilho HYLINE é único e totalmente personalizável. Porque se trata de um produto
modular, ajusta-se às especificidades de cada
projeto e dá mais possibilidades ao arquiteto.
O seu aspecto minimalista não antecipa a performance técnica da HYLINE, mas este sistema
congrega estética e função de uma forma
perfeita. Tem excelente maneabilidade, resistência e total isolamento térmico e acústico.
The HYLINE System is our tribute to the famous
rule of Mies van der Rohe. With the presence of
aluminum minimized in HYLINE it is the glass and
what you see through it stand out.
A large transparent and limitless surface, which
allows the building to be in perfect harmony with the
envolving space. Each frame HYLINE is unique
and totally personalized. As it´s a modular product
which adjusts to the specificity of each project
and gives more possibilities to the architect.
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Less
is more
Mies van der Rohe

Its minimalist look does not anticipate the technical
performance of HYLINE but this system brings
together aesthetics and function in a perfect way. It
has excellent manageability endurance and overall
thermal and acoustic insulation.
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Bruno Brás CEO BBG, SA
A BBG nasce de um desejo pessoal de criar uma identidade, um produto, uma marca e uma empresa que permitisse transformar todas estas expetativas em realidade. Depois de ter
trabalhado numa empresa de extrusão e tratamentos de Alumínio em Portugal e noutra de caixilharia e serralharia entendi e aprendi o que de positivo se pode fazer no âmbito do trabalho
do alumínio e do vidro. A aposta numa equipa jovem, cheia de arte própria, de vontade de criar foi o segundo passo para materializar este projeto. Em 2008, com a abertura de uma loja
com 100 m2 de venda de janelas de vários produtores referência no mercado nacional e internacional, colocámos a primeira pedra numa estrutura composta por apenas duas pessoas,
hoje, 8 anos depois, temos uma estrutura composta por mais de 100 colaboradores, que todos os dias dão o corpo, a alma e o sacrifício pessoal para que esta empresa concretize
todos os objetivos a que diariamente se propõe com sucesso. Actualmente, em termos logísticos, a BBG possui 4500m2 de área construída em Portugal, 1500m2 em Paris e 350m2 no
Brasil, compreendidos por áreas de showroom, áreas de desenvolvimento e ensaios, produção de aço e de alumínio. O inconformismo e a vontade de potencializar um produto dentro
desta área e elevá-lo a um patamar até então inacessível, outras das premissas que me levaram a criar a BBG e posteriormente a desenvolver um produto de marca própria HYLINE
sistema de caixilharia de alumínio minimalista. A BBG tem percorrido, até à presente data, e independentemente de todas as vicissitudes, obstáculos e sobressaltos, um caminho repleto
de sucesso, sucesso, esse, alcançado através do rigor e da disciplina que foram, desde do início, implementados em todos os procedimentos internos.

NASCIMENTO DA BBG

BIRTH OF BBG
The BBG is born of a personal desire to create an identity, a product, a brand and a company that would allow to transform all these expectations into reality. After working in a extrusion
company and aluminum treatments in Portugal and in another one of window frames and ironmongery. I understood and learned what of positive can be done in the aluminum and
glass work. The bet on a young team, full of their own creativity, as well as the will to create, was the second step to materialize this project. In 2008, with the opening of a 100 m 2 store
where sold windows frame to several well known producers in the national and international market, we put the first stone in a structure which in the beginning was just formed by two
employers and, eight years later, is formed by more than 100 employees, who give everyday their body, their soul and their personal sacrifice so that this company can fulfill all its goals
sucessfully. Today, in terms of logistics, the BBG has 4500m2 of built area in Portugal, 1500m2 and 350m2 in Paris in Brazil, comprised of showroom areas, areas of development and
testing, production of steel and aluminum. The dissatisfaction and the desire to enhance a product from this area and raise it to a level hitherto inaccessible, some of the assumptions
that led me to create the BBG and then to develop a product of own brand HYLINE aluminum frame system minimalist. The BBG has had until now, and regardless of all the vicissitudes,
obstacles and surprises, a path full of success, which was achieved through the rigor and discipline. That were, from the beginning, implemented in all internal procedures.
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HYLINE
O desenvolvimento do produto HYLINE iniciou-se em
2011 e até 2014 passou por sucessivos ensaios,
execução de vários protótipos e testes de forma a
garantir a sua viabilidade. A pretensão visava, essencialmente, apresentar ao mercado um produto inovador, de qualidade impar e irrepreensível, e que, acima
de tudo, se destacasse como um produto pensado
e amadurecido pela experiência da equipa multidisciplinar que foi sendo criada ao longo do tempo na
BBG, onde os seus conhecimentos e experiência
dentro do setor e de outras áreas congéneres permitiu
trazer o saber necessário ao desenvolvimento do
produto. A marca HYLINE surge com a necessidade
da BBG progredir, enquanto empresa transformadora de
produtos de alumínio. Tanto a BBG como a HYLINE
são atualmente um projeto de sucesso e de referência
estabelecido nos mercados de Portugal, Espanha,
Suíça, Bélgica, Brasil, Marrocos, EUA e Alemanha.
Como Presidente da empresa BBG e responsável pela
criação da HYLINE, não me coíbo de sublinhar o orgulho
que sinto no produto/marca HYLINE, uma vez que a
mesma reflete o resultado de um trabalho de excelência,
desenvolvido por uma equipa de profissionais experientes,
dedicados e com uma entrega ímpar.

The creation of HYLINE brand began in late 2011
and 2014 went through successive trials, prototyping and
testing to ensure its viability.
We intend to present to the market a faultless product
of unique quality in the sector, which above all was
a thought product and matured by the experience of
this multidisciplinary team we have.
We focus our growth on sustainability, efficiency
and continuous improvement. The HYLINE brand
is a response to the progression as aluminum producers.
The BBG team consists of professionals with a lot of
experience acquired in this sector with knowledge
of the development of other products previously,
bringing all the necessary know how. The BBG and
HYLINE are currently a successful project where the
watchword is service excellence with established
position in the markets of Portugal, Spain, France,
Switzerland, Belgium, Brazil, Morocco, USA and
Germany. As President of the company responsible
for creating this wonderful and inspiring product that
leads to projects and people, I say in all honesty
that HYLINE is an icon of a great teamwork and a
knowledge and common delivery of all involved in
the project.
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PERFEIÇÃO E QUALIDADE

PERFECTION AND QUALITY

Este novo produto despoleta em mim uma vontade
desmedida de desenvolver, melhorar e responder
de forma eficaz a todas as expectativas e solicitações que nos são colocadas.

This new product triggers in me a boundless desire
to develop, improve and respond effectively to
all expectations and requests we are asked.

HYLINE é um produto moldável às várias
necessidades da vida quotidiana, da arquitetura e dos sistemas construtivos e materiais,
desenvolvendo sistemas de correr, pivotantes
e guilhotina.Hoje o conhecimento adquirido sobre
os sistemas de caixilharias de alumínio permite-nos
elevar a nossa imaginação e a nossa autoconfiança a patamares deveras elevados. O sistema
de piso integrado (possibilidade de ligação do piso
interior e exterior sem ressaltos), os sistemas de
segurança integrada e/ou oculta, a motorização,
perfis laterais ocultos e os prumos centrais com
apenas 14 a 18 mm de vista são fatores preponderantes para o sucesso do produto HYLINE.

HYLINE is a moldable product to the various needs
of everyday life, architecture and building materials
and systems, developing in running systems, pivoting
and guillotine. Today the knowledge acquired in
the aluminum window frames systems allows us to
raise our imagination and our confidence to truly
high levels. The integrated floor system (possibility
of connecting the interior and exterior floor without
rebounds), the integrated and/or hidden security
systems, motorization, hidden side profiles and
central uprights with only 14 to 18 mm of view are
important factors for the HYLINE success of the
product.

MISSÃO
Proporcionar aos clientes um serviço de qualidade, com vista a obter um produto de excelência
e a satisfação plena do cliente.

VISÃO
Ser uma empresa reconhecida no mercado
nacional e internacional, pela qualidade, desenvolvimento e inovação dos seus produtos e
serviços, tendo como foco a excelência.

VALORES

Mies van der Rohe

Bernardes Arquitetura, São Paulo
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MISSION
To provide to customers a quality service in order
to obtain a product of excellence and full
customer´s satisfaction.

VISION
To be a recognized company in the national
and international market, due to the quality,
development and innovation of its products and
services, with a focus on excellence.

VALUES

Orientação para o cliente, promovendo o acompanhamento; Inovação, qualidade e segurança;
Profissionalismo e cumprimento de prazos;
Integridade, honestidade e ética. Espírito de equipa;

Customer orientation, promoting the follow-up;
Innovation, quality and safety; Professionalism
and meeting deadlines; Integrity, honesty and
ethics. Team spirit;

“Satisfazer e concretizar o mais minucioso sonho
de cada cliente será sempre o objetivo final.”

“Satisfying and fulfilling any customer`s dream,
will always be the ultimate goal.”

Procuramos tendências, perfeição, renovação,
inovação, respostas às solicitações e prometemos acompanhar e surpreender.

We look for trends, perfection, renovation,
innovation, responses to requests and we
promise to follow and surprise.

Arq.Filipe Vilas Boas

VISION WITHOUT BOUNDARIES
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PORTUGAL
VILA NOVA DE GAIA
Arq. João Laranja Queirós
A precisão da trama que apoia as estruturas
espaciais, estende-se além da segunda dimensionalidade à terceira dimensão, incorporando
a construção rigorosa, planos de continuidade,
os alinhamentos de sequência e estereotomia.
A partir de formas simples ás mais complexas,
quer simétricas ou equilibradas, a composição
de uma boa forma parece ser inerente a um
conjunto de estruturas geométricas, em que as
partes e todo o trabalho são um só.

VISION WITHOUT BOUNDARIES

The accuracy of the mesh that supports the spatial
structures, extends beyond the two-dimensionality
to the third dimension by incorporating the rigorous
construction, continuity plans, the sequence
alignments and stereotomy. From simple forms to
more complex, whether symmetrical or balanced, the
composition of a good way seems to be inherent in
a set of geometric structures, in which the parts and
the whole work as one.
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PORTUGAL
MOGADOURO
Arq. Victor Mogadouro
O desafio, desenhar um edifício para o talvegue de
um vale onde corre um ribeiro. Integrar o edifício
numa paisagem bucólica, tendo em atenção que a
sua maior expressão é a própria cobertura, visto
que a aproximação é descendente. No interior, um
programa complexo, com espaços expositivos e um
auditório, com incorporação de tecnologias de imagem e som de última geração. A solução encontrada, desenhar um edifício que se misture com
a paisagem, com uma arquitectura monolítica, em
betão aparente, com amplos negativos horizontais
onde o vidro permita transparências, que denunciem
o interior. A cobertura é transformada num espaço
verde, naturalizado, com uma varanda panorâmica
sobre a paisagem, criando uma relação de continuidade com a envolvente e anulando o previsível
impacto desse volume no sítio.

The challenge , design a building for the thalweg of
a valley which runs a stream. Integrate the building
in a bucolic landscape, bearing in mind that higher
expression is the proper coverage, as the approach
is downward. Inside, a complex program, with
exhibition spaces and an auditorium, incorporating
imaging technologies and the latest sound.
The solution, design a building that blends with the
landscape, with a monolithic architecture in exposed
concrete, with horizontal large negative where glass
allows transparencies, who report the interior. The
cover is made into a green space, nation, with a
panoramic balcony on the landscape, creating a
continuity with the surroundings and annulling
the likely impact of that volume on the site.

1
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PORTUGAL
VILA DO CONDE
Restaurante Romando, Nelson Kyro
A opção por um produto como HYLINE deveu-se
à componente tecnológica que a janela apresenta,
assim como ao seu design contemporâneo e
minimalista, perfeitamente enquadrado na intervenção que se pretendia realizar. A HYLINE foi
sem dúvida uma escolha acertada!
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Opting for a HYLINE product was due to the
technological component that the window
displays, as well as its contemporary and
minimalist design, perfectly framed in the
intervention that was intended to accomplish.
The HYLINE was undoubtedly the right choice!
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ESPANHA
ILHAS BALEARES - IBIZA
ESTUDIO VILA 13 | Arq. Jordi Carreño
A nossa predileção por materiais nobres decorrentes
das entranhas da terra, como pedra, madeira e
terracota, criam uma perfeita simbiose com os
materiais modernos, tais como cerâmicos, alumínio e aço. A inserção do produto HYLINE surge
como elo de ligação entre a natureza e a tecnologia.
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Our choice for noble materials resulting from the
earth´s womb, such as stone, wood and terracotta,
create a perfect symbiosis with modern materials
such as ceramic, aluminum and steel. The insertion
of HYLINE product appears as a link between nature
and technology.
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ESPANHA
MARBELLA
ESTUDIO MS DESIGN | Arq. Maurice Sáinz
A procura intensa de soluções inovadoras que tornam o espaço mais habitável, mais bonito e menos
agressivo, a integração mais harmoniosa com o
ambiente natural são objectivos que procuramos
cumprir. A utilização do produto HYLINE surge
naturalmente…
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The intense search for innovating solutions which
makes it a more inhabitable, more beautiful and less
aggressive space, a more harmonious integration
with the natural environment are the goals we seek
to accomplish. The use of HYLINE product comes
naturally...

VISION WITHOUT BOUNDARIES

FRANÇA
SAINT-TROPEZ
SAOTA Arquitectura e Design
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FRANÇA
CORSEGA
Arq. Eric Guerchon

Primeira obra HYLINE, um desafio com bons
resultados. O desenho das linhas rectas incidentes
reforça a ideia de horizontalidade, porém apresenta
novas características que marcam a sua contemporaneidade. O Sistema HYLINE foi instalado explorando
toda a largura dos espaços, tirando partido das
vistas para o exterior e maximizando a entrada de
luz natural. Permite facilmente a ventilação natural
dos espaços adjacentes, minimizando os consumos
energéticos.

VISION WITHOUT BOUNDARIES

First HYLINE work, a challenge with good results.
The design of straight lines incident reinforces
the idea of horizontality, but it has new features
that mark its contemporaneity. The windows have
equal heights, suitable for the type of lighting
each division. The HYLINE system was installed
exploring the entire width of the spaces, taking
advantage of exterior views and maximizing input
natural light. It allows easy natural ventilation
of spaces, minimizing energy consumption.
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BRASIL
CAMPINAS
Arq. Roberto Migotto
O nosso primeiro desafio para o projeto LS foi
convencer os proprietários, um casal jovem com
referências de arquitetura clássica a uma “quebra”
de conceito, seguimos então com uma linha contemporânea trabalhando volumes que se espalham
e muitas vezes flutuam sobre o terreno desafiador
com declives acentuados, procurando sempre uma
fluidez e uma transparência entre o interno e o
externo. Dentro deste contexto, a linha HYLINE da
BBG encaixou-se perfeitamente na nossa proposta,
com uma linguagem limpa, minimalista e de alta
tecnologia. O apoio e a assessoria da BBG no
desenvolvimento e busca por soluções para o projeto,
a preocupação nos mínimos detalhes inclusive com
a preparação antecipada da obra para receberem os
caixilhos, alguns inclusive com dimensões enormes
fora de padrão, foi fundamental. Profissionalismo e
parceria, respeitando sempre o projeto arquitetónico,
a experiência de trabalhar com a BBG tem sido
gratificante.

22

VISION WITHOUT BOUNDARIES

Our first challenge for the project LS was to convince
the owners, a young couple with classic architecture
references to a break of the concept so we followed
with a contemporary line working volumes that spread
and often float on the challenging terrain with
accentued slopes, always looking for a fluidity
and transparency between domestic and external.
Within this context, the HYLINE line BBG fit perfectly in
our proposal, with a clean language, minimalist and
high technology. The BBG suggest and advice in
the development and search for solution for the
project, the concern in the little details including
the advance preparation of the work to receive
the frames, some even with large dimensions out
of standard was the key. Professionalism and
partnership, respecting the architectural design,
the experience of working with BBG has been
gratifying.
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Final touch
between Technology
and Design
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IMPRESSÕES
IMPRESSIONS

ARQ. JOSÉ CARLOS NUNES DE OLIVEIRA

“De impulso poderia reduzir as
minhas angústias com a afirmação
de que todos os problemas em
arquitectura se resumem a uma
ideia de abertura. Dito de outro
modo, a uma ideia de janela. A
janela (ainda) é o vidro. Creio que a
BBG nasceu desta intuição, a série
de caixilharia HYLINE aproxima-a
da sua materialização.”
“From impulse I could reduce my
anguish with the concept that all the
problems in architecture shorten to a
sense of openness. In other words,
a mind view. The window is (yet) the
glass. I believe that BBG was born
from this intuition, the HYLINE systems approaches to their materialization.“
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ARQ. PHILLIPPE FOUCHÉ

“A visita à imaculada fábrica
e showroom da marca HYLINE
mudou a forma como olhamos para
o envidraçamento para sempre. Fiquei
maravilhado com a estabilidade e a
facilidade na utilização dos sistemas,
não obstante os caixilhos excepcionalmente finos e o absoluto tamanho
dos painéis envidraçados. Juntamente
com a equipa de profissionais, técnicamente conhecedores, estamos a criar
soluções sob medida para os nossos
clientes, esbatendo, mais do que nunca, o limiar entre interior e exterior. A
equipa é simpática, pró-ativa e sempre
rápida a responder aos desafios que
lhes colocamos, o que é surpreendentemente raro nesta indústria. Em suma,
HYLINE é uma marca inovadora que
está a tornar possível, em sistemas de
Aluminio, o que durante muito tempo
foi dito por outros fabricantes que seria
impossível.”
“A visit to HYLINE’s immaculate factory
and showroom has changed the way we
look at glazing forever.
I was amazed by the stability and ease
of use of the systems, notwithstanding
the exceptionally thin frames and the
sheer size of the glazing panels.
Together with the professional,
tech-savvy team we’re creating
bespoke solutions for our clients,
blurring the threshold between inside
and outside more than ever before. The
friendly team is pro-active and always
quick to respond to the challenges we
pose to them, this is surprisingly rare in
this industry. In short, HYLINE is an
innovative company that’s making
possible in aluminium systems what
we’ve for too long been told by other
manufacturers, is impossible.”

ARQ. VICTOR MOGADOURO

“A minha preferência profissional pelo
sistema HYLINE resulta da qualidade
que lhe reconheço, em termos mecânicos e formais. Representa uma notável
evolução técnica dentro do universo
dos sistemas das caixilharias ditas
“minimalistas”, fruto de um esforço conseguido de aperfeiçoamento e inovação.
Algumas das várias soluções técnicas
surpreendem e a aposta em detalhes
é reflexo da maturidade do sistema.
Outro aspecto a salientar é a qualidade
da equipa que assiste, jovem, tecnicamente bem preparada e sempre aberta
a novos desafios, que lhes possamos
colocar enquanto projectistas.”
“My professional preference for HYLINE
system comes from the quality that
I recognize in mechanical and formal
terms. It represents a remarkable
technical evolution within the universe
of frames systems referred as
“minimalist”, the result of an effort
achieved from improvement and
innovation. Some of the wide range
of technical solutions can surprise you
and the bet in the details is the reflection
of the system maturity. Another aspect
to note is the quality of the team that
assists young, technically well prepared
and always open to new challenges,
which you can put as designers. “

ARQ. PATRÍCIA PENNA

“A BBG possibilita, com sua excelência em design e execução,
soluções únicas para os projetos.
Seja em sistemas mais convencionais
de janelas e portas, ou sistemas
personalizados, o minimalismo
das estruturas é algo notável.
Especialmente no sistema HYLINE,
que permite de maneira singular o
fechamento de enormes vãos, por
meio de uma estrutura elegante e
muito minimalista”.
“The BBG provides, with its excellence
in design and execution, unique
solutions for projects. Either in more
conventional systems of windows
and doors, or custom systems, the
minimalism of the structures is
something remarkable. Especially
in the system HYLINE which allows
uniquely closing huge gaps through
an elegant and minimalist structure.“

ARQ. NUNO PACHECO

“HYLINE é um excelente produto, testado, de muito alta qualidade,
preparado para responder a diversas
configurações que respondem a muitas
das situações que dão resposta às
necessidades dos projectistas.
A BBG vem confirmar, mais uma
vez, a grande capacidade de inovar,
sustentada no seu manancial de experiência e boa qualidade de serviço
num segmento de mercado muitíssimo
exigente.”
“HYLINE is an excellent product tested,
very high quality, prepared to respond to
a variety of configurations that respond
to many of the situations that address the
needs of designers.
The BBG confirms, once again, the great
capacity for innovation, sustained in its
wealth of experience and good quality
service in a highly demanding market
segment.“

ARQ. JOÃO LARANJA QUEIRÓS

“HYLINE é o exemplo de uma caixilharia que procura não existir…
permitindo à arquitectura a possibilidade de explorar novos limites
conceptuais.“
“HYLINE is an example of a frame you
are looking for that does not exist...
allowing to the architecture the
possibility of exploring new
conceptual boundaries ...“

ARQ. SALIM DIB NETO

“Especial atenção no desenvolvimento
do projeto executivo, com profissionais
extremamente capacitados, no desenvolvimento de protótipos, com preocupação constante da segurança.
Métodos de desenvolvimento e produção extremamente integrados e
comunicação perfeita entre os departamentos envolvidos; Espaço físico
elegante, agradável e muito organizado;
Disponibilidade em atender todas
as exigências da arquitetura e principalmente as expectativas do cliente,
mesmo se precisar desenvolver perfis
especiais; Produto final impecável!”
“Special attention in the development of
the executive project, with highly trained
professionals, the development of
prototypes, with constant concern
for safety. Development of methods
and highly integrated production
and perfect communication between
the departments involved; elegant,
pleasant and very organized physical
space; Availability meet all architectural
requirements and above customer
expectations, even if you need to
develop special profiles;
Finally, great product!”

PEDRO ABRUNHOSA

“Não deve haver actividade humana que mais necessite de silêncio,
serenidade e conforto do que escrever
e compor. E, contudo, o acto criativo vive das vivências, da interacção
com o exterior, de me sentir parte da
envolvente. Com HYLINE consigo ter
o melhor deste paradoxo: o Mundo
varre o estúdio na sua plenitude de
cor e de luz, entra casa dentro com
o rasgo que eu permitir e no entanto
é apenas o som do meu piano que
ouço ou, nos momentos vitais em
que mergulho na canção, apenas a
imensidão do Silêncio.”

“There is no human activity that most
need silence, serenity and comfort
than writing and composing.
And yet the creative act depends on
experiences,interaction with the
outside, to feel part of the surroundings.
With HYLINE I can have the best of
this paradox: the World sweeps the
studio with its color and light, enters in
my home with the tear that I allow and
yet it is only the sound of my piano I
hear or, in vital moments when I dive
in the song, just the immensity of
Silence. “

VISION WITHOUT BOUNDARIES
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Details
matter
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the world
of reality
has its
limits the
world of
imagination
is boundless.
Vista mais reduzida do segmento
The most reduced view of the segment
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Secção de Alumínio não visível
Non visible aluminium section
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HYLINE sistema
de piso integrado
O Sistema HYLINE permite diferentes
tipos de acabamentos para os aros de
pavimento. É possível utilizar o mesmo
acabamento em toda a área onde está
inserido

HYLINE integrated
Floor system

Piso Nivelado
Solução de piso nivelado com sistema
de rolamentos visível com distribuição de
peso uniforme.

Janela Aberta
Open Window
Sistema de canto
Hyline corner system

Built-in floor
Level floor solution with visible bearings
with uniform weight distribution system.

The HYLINE System allows different
types of finishings for the rails of the
frame. This way it´s possible to use the
same finishing in the whole area where
it´s inserted

VISION WITHOUT BOUNDARIES

Sistema de
Lâminas

Sistema de
Blackout

Permite incorporar em vidros duplos,
proteções solares como: lâminas,
telas que podem ser operadas eletricamente. Sistema de alta qualidade e
sem manutenção obrigatória

Permite incorporar em vidros duplos,
proteções solares como: blackouts, telas e lâminas, que podem ser operadas
eletricamente. Sistema de alta qualidade e sem manutenção obrigatória.

Blade
System

Blackout
System

It allows double glazing, shading
devices such as blades and screens
that can be electrically operated
High quality system without mandatory
maintenance.

It allows double glazing, shading
devices such as blackouts, screens
and blades, which can be electrically
operated System of high quality and
without mandatory maintenance.

Janela Fechada
Close Window
Sistema de canto
Hyline corner system
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Sistema pode
ser Automatizado
Com aplicação para Android e IOS

System may
be automated
With Android and iOS application

Alarme
Possibilidade de integração das células
do alarme no sistema de perfis

Alarm

Sistema pode
ser Automatizado

Possibility of integration of alarm cells
in the profiles systems

Fechadura Electromagnética

Fechadura Integrada

É possível integrar uma fechadura eletromagnética no
sistema HYLINE para uma melhor segurança e controle

É possível integrar uma fechadura com chave,
garantindo deste modo uma maior segurança
e controle.

Electromagnetic Lock
It is possible to integrate an electromagnetic lock
in the system HYLINE for better security and control

Integrated lock
You can integrate a key lock, thus ensuring
greater security mode and control.
VISION WITHOUT BOUNDARIES
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Portadas
Fechos Personalizados
Uma vasta escolha de acabamentos possíveis,
incluindo em diamantes

Personalized locks
A wide choice of possible finishes including diamonds

Sistema de
Fecho Multi-Ponto
Opção de fecho com chave

Multi-point
Locking System
Option to lock with key
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Para além do vidro, o mármore,
madeira, rede de mosquiteira ou painéis
de alumínio, podem ser uma opção

Shutters
In addition to glass, and marble,
wood, mosquito net or aluminum
panels, may be an option

VISION WITHOUT BOUNDARIES

Tipos de Abertura

Types of openings

Possibilidade de Monorail, Birail, Trirail ou ilimitado.
Abertura de canto e abertura central.

Possibility of Monorail, Birail, trirail or unlimited.
Opening corner and opening center.

F

F

F

try us
38

VISION WITHOUT BOUNDARIES

VISION WITHOUT BOUNDARIES

39

.

Possibilidades
de Abertura
Abertura de Canto
Possibilidade de folhas de
correr personalizados

Opening options

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (Ral)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado

Finishing

Dimensões Máximas
Largura (L) = s/limite
Altura(H) = 3000 mm

Maximum dimensions

Peso Máximo
500 Kg ML

Maximum Weight

Transmissão Térmica
UW = 1,3 (W/m 2K)
Ug = 0,7 (W/m 2K)

Thermal Transmittance

HY30

Corner opening
Possibility of manufacture hoops
since a barrel to unlimited

Novo sistema de correr que permite a máxima luminosidade, elegância e excelente comportamento acústico
e térmico. Possibilidade de utilização de vidros duplos
até uma espessura máxima de caixa de 28 mm.

Bi-color possibility
Lacquering in colors (RAL)
Lacquering wood immitation
Lacquering antibacterial
Anodized

New sliding system that allows maximum brightness,
elegance, excellent acoustic and thermal performance.
It´s possible to use double glazing, up to a maximum
of 28 mm thickness.

90º

Finishing

Oferece um excelente comportamento acústico e
térmico. A sua estrutura permite a inclusão de blackout,
estores e screen no interior dos vidros, assim como
inclusão de portadas ou rede mosquiteira.

It offers an excellent acoustic and thermal
performance. The structure allows the inclusion
of blackout blinds, interior blades, shutters or
flyscreen.

Bi-color possibility
Lacquering in colors (RAL)
Lacquering wood immitation
Lacquering antibacterial
Anodized

Dimensões Máximas
Largura (L) = s/limite
Altura(H) = 6000 mm

Maximum dimensions

Peso Máximo
1000 Kg ML

Maximum Weight

Transmissão Térmica
UW = 1,13 (W/m 2K)
Ug = 0,7 (W/m 2K)

Thermal Transmittance

Lenght (L) = no limit
Height (H) = 6000 mm

1000 Kg ML

2

UW = 1,3 (W/m K)
Ug = 0,7 (W/m2K)

Desempenho Acústico
Rw = 41 dBA
Caixa máxima para
envidraçamento: 28 mm

Acoustic Performance

Permeabilidade ao ar
(EN 12207 : 2000) : Classe 4

Air Permeability

Estanquidade à água
(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

Watertightness

VISION WITHOUT BOUNDARIES

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (Ral)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado

HY40

Corner opening
Possibility of manufacture hoops
since a barrel to unlimited
Possibility of manufacture
sash windows

500 Kg ML

Tipos de Abertura
Opening Types

Rw = 41 dBA
Maximum box for glass: 28 mm

(EN 12207 : 2000) : Classe 4

Wind resistance
(EN 12210 : 2000) : Class C5

Corte Vertical
Vertical Cut

Corte Horizontal
Horizontal Cut

UW = 1,13 (W/m2K)
Ug = 0,7 (W/m2K)

Desempenho Acústico
Rw = 41 dBA
Caixa máxima para
envidraçamento: 40 mm

Acoustic Performance

Permeabilidade ao ar
(EN 12207 : 2000) : Classe 4

Air Permeability

Estanquidade à água
(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

Watertightness

Resistência ao vento
(EN 12210 : 2000) : Classe C5

Wind resistance

(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

Saint-Tropez
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Opening Options

90º

Lenght (L) = no limit
Height (H) = 3000 mm

Canto e Prumo Central HY30
HY30 Corner and Central Profile

Resistência ao vento
(EN 12210 : 2000) : Classe C5

Possibilidades
de Abertura
Abertura de Canto
Possibilidade de folhas de
correr personalizados
Possibilidade de janelas
de guilhotina

3D Canto HY40
HY40 3D Corner

Tipos de Abertura
Opening types

Vila Nova de Gaia Arq.João Laranja Queirós

Corte Vertical
Vertical Cut

Rw = 41 dBA
Maximum box for glass: 40 mm

(EN 12207 : 2000) : Classe 4

(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

(EN 12210 : 2000) : Class C5

Corte Horizontal
Horizontal Cut

VISION WITHOUT BOUNDARIES
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Possibilidades
de Abertura
Abertura de Canto
Possibilidade de folhas de
correr personalizados
Possibilidade de janelas
de guilhotina

Opening options

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (Ral)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado

Finishing

Dimensões Máximas
Largura (L) = no limit
Altura(H) = 6000 mm

Maximum dimensions

Peso Máximo
1000 Kg ML

Maximum Weight

Transmissão Térmica
UW = 1,05 (W/m 2K)
Ug = 0,7 (W/m 2K)

Thermal Transmittance

HY50

Corner opening
Possibility of manufacture hoops
since a barrel to unlimited
Possibility of manufacture
sash windows

Os resultados acústicos e térmicos obtidos nesta série
são os mais elevados dos nossos produtos. HYLINE 50 é
a série perfeita para climas nórdicos e frios, proporcionando elevado conforto e ambientes seguros.

Bi-color possibility
Lacquering in colors (RAL)
Lacquering wood immitation
Lacquering antibacterial
Anodized
90º

Lenght (L) = no limit
Height (H) = 6000 mm

1000 Kg ML

UW = 1,05 (W/m2K)
Ug = 0,7 (W/m2K)

Desempenho Acústico
Rw = 41 dBA
Caixa máxima para
envidraçamento: 30 mm

Acoustic Performance

Permeabilidade ao ar
(EN 12207 : 2000) : Classe 4

Air Permeability

Estanquidade à água
(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

Watertightness

Resistência ao vento
(EN 12210 : 2000) : Classe C5

Wind resistance

3D Canto HY50
HY50 3D Corner

Tipos de Abertura
Opening types

Rw = 41 dBA
Maximum box for glass: 30 mm

(EN 12207 : 2000) : Classe 4

(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

(EN 12210 : 2000) : Class C5

Corte Vertical
Vertical Cut
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Acoustic and thermal results obtained in these series are
the highest of our products. HYLINE 50 is the perfect
series for Nordic and cold climates, providing high comfort
and safe environments.

Corte Horizontal
Horizontal Cut

VISION WITHOUT BOUNDARIES
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Outras Opções de Abertura
Guilhotina, Pivotante e Arco

Other Opening Options
Guillotine, Pivotant and Curved

44
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Possibilidades
de Abertura
Possibilidade de janelas
de guilhotina

Opening options
Possibility of manufacture
sash windows

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (Ral)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado

Finishing

Dimensões Máximas
Largura (L) = s/limite
Altura(H) = 6000 mm

Maximum dimensions

Peso Máximo
1000 Kg ML

Maximum Weight

Transmissão Térmica
UW = 1,13 (W/m 2K)
Ug = 0,7 (W/m 2K)

Thermal Transmittance

Tendo como referência as janelas de guilhotina em madeira da casa dos nossos avós, HYLINE apresenta um
sistema inovador de janelas para os dias de hoje.

Bi-color possibility
Lacquering in colors (RAL)
Lacquering wood immitation
Lacquering antibacterial
Anodized

Lenght (L) = no limit
Height (H) = 6000 mm

F

F

1000 Kg ML
F

F

UW = 1,13 (W/m2K)
Ug = 0,7 (W/m2K)

Desempenho Acústico
Rw = 41 dBA
Caixa máxima para
envidraçamento: 40 mm

Acoustic Perfomance

Permeabilidade ao ar
(EN 12207 : 2000) : Classe 4

Air Permeability

Estanquidade à água
(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

Watertightness

Resistência ao vento
(EN 12210 : 2000) : Classe C5

Wind resistance

F

Imagem 3D
3D Image

VISION WITHOUT BOUNDARIES

Tipos de Abertura
Opening types

Rw = 41 dBA
Maximum box for glass: 40 mm

(EN 12207 : 2000) : Classe 4

(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

(EN 12210 : 2000) : Class C5

Sistema de Abertura GUI
GUI Opening System

Corte Vertical
Vertical Cut

Opening options

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (Ral)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado

Finishing

Dimensões Máximas
Largura (L) = s/limite
Altura(H) = 6000 mm

Maximum dimensions

Peso Máximo
1000 Kg ML

Maximum Weight

Transmissão Térmica
UW = 1,13 (W/m 2K)
Ug = 0,7 (W/m 2K)

Thermal Transmittance

Possibility opening
Sheets pivot
Grandes portas com pivot oculto. Sistema robusto com
vedação garantida.

Bi-color possibility
Lacquering in colors (RAL)
Lacquering wood immitation
Lacquering antibacterial
Anodized

Lenght (L) = no limit
Height (H) = 6000 mm

1000 Kg ML

F

F
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This system is inspired in our grandparents wooden
windows houses. It presents an innovative system for
windows in our days

Possibilidades
de Abertura
Possibilidade abertura
de folhas em pivot

Corte Horizontal
Horizontal Cut

44

UW = 1,13 (W/m2K)
Ug = 0,7 (W/m2K)

Desempenho Acústico
Rw = 41 dBA
Caixa máxima para
envidraçamento: 40 mm

Acoustic Performance

Permeabilidade ao ar
(EN 12207 : 2000) : Classe 4

Air Permeability

Estanquidade à água
(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

Watertightness

Resistência ao vento
(EN 12210 : 2000) : Classe C5

Wind resistance

Imagem 3D Porta Pivotante
3D Image Pivoting Door

Tipos de Abertura
Opening Type

Sistema de Abertura PI
PI Opening System

Corte Vertical
Vertical Cut

Rw = 41 dBA
Maximum box for glass: 40 mm

(EN 12207 : 2000) : Classe 4

(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

(EN 12210 : 2000) : Class C5

Corte Horizontal
Horizontal Cut

VISION WITHOUT BOUNDARIES
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Possibilidades
de Abertura
Possibilidade de folhas de
correr personalizados

Opening options
Possibility of manufacture hoops
since a barrel to unlimited

Acabamentos
Possibilidade bi-color
Lacagem a cores (Ral)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado

Finishing

Dimensões Máximas
Largura (L) = s/limite
Altura(H) = 6000 mm

Maximum dimensions

Peso Máximo
1000 Kg ML

Maximum Weight

Transmissão Térmica
UW = 1,13 (W/m 2K)
Ug = 0,7 (W/m 2K)

Thermal Transmittance

Sistema Curvo minimalista para atender às formas
ousadas que a arquitetura contemporânea apresenta.

Minimalist curved frame system, to meet the bold forms
that contemporary architecture presents.

Coming Soon
Em breve novos produtos.
Fique atento às novidades.

Bi-color possibility
Lacquering in colors (RAL)
Lacquering wood immitation
Lacquering antibacterial
Anodized

Soon new products. Stay tuned for newss.
F

Lenght (L) = no limit
Height (H) = 6000 mm

F

F

F

F

1000 Kg ML

F

UW = 1,13 (W/m2K)
Ug = 0,7 (W/m2K)

Desempenho Acústico
Rw = 41 dBA
Caixa máxima para
envidraçamento: 40 mm

Acoustic Performance

Permeabilidade ao ar
(EN 12207 : 2000) : Classe 4

Air Permeability

Estanquidade à água
(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

Watertightness

Resistência ao vento
(EN 12210 : 2000) : Classe C5

Wind resistance

F

F

Tipos de Abertura
Opening Types

Rw = 41 dBA
Maximum box for glass: 40 mm

(EN 12207 : 2000) : Classe 4

(EN 12208 : 2000) : Classe 7A

(EN 12210 : 2000) : Class C5

visite-nos em www.hyline.com.pt

Sistema de Abertura ARC
ARC Opening System
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Corte Horizontal (em cima) Corte Vertical (em baixo)
Horizontal Cut (up)
Vertical Cut (down)

VISION WITHOUT BOUNDARIES

GABRIEL RODRIGUES
CARLOS MOURATO

MARC VALLÉS

GEERT VANCOMPERNOLLE

HYLINE SPAIN

HYLINE BALEARIC ISLANDS

HYLINE BELGIUM

Para estar em qualquer mercado
competitivo e exigente é fundamental proporcionar um produto de alta
qualidade que reúna um conjunto
de características ímpares ao nível
técnico e estético. HYLINE é um
produto onde podemos encontrar
um perfeito equilíbrio entre
essas duas características, em que
a capacidade técnica, o design e a
funcionalidade se fundem.
A arquitetura contemporânea, bem
como os arquitetos e clientes
mais exigentes, impõem a existência de soluções tecnologicamente
avançadas, capazes de satisfazer
as suas necessidades e funcionarem
em todos os ambientes, sem perder o
equilíbrio e o conceito para que foram
concebidas. O estudo de soluções
adequadas a cada projeto, são um
desafio constante que abraço com
intensidade, em que o principal objetivo é
sobretudo, a integração equilibrada
na arquitetura sem descuidar toda
a funcionalidade para que o sistema
HYLINE foi criado. Os conhecimentos
adquiridos ao longo de vários anos no
setor, permitem-me distinguir com
facilidade as diferenças entre os
diversos produtos existentes e afirmar
que HYLINE é realmente um produto
superior, pensado para liderar e marcar
a diferença em relação aos demais.
HYLINE impõe-se com naturalidade
pelo seu elevado desempenho técnico,
simplicidade, elegância e funcionalidade, proporcionando uma experiência inesquecível a quem possa usufruir
deste produto.
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To be in any competitive and
demanding market it is essential to
provide a high quality product that
meets a set of unique
characteristics at a technical and
aesthetic level. In HYLINE we can
find a perfect balance between
these two characteristics, where its
technical capacity, design and
functionality merge together.
Its modern architecture as well as
the most demanding architects and
clients, require the use of
technologically advanced solutions
to meet their needs and work in all
environments without losing balance
and the concept for which it was
designed. The study of appropriate
solutions for each project, are a
constant challenge to be embraced
with intensity, where the main
objective is primarily a balanced
integration in architecture without
neglecting the entire functionality
that the HYLINE system was
created for. The knowledge gained
over many years in the industry,
allow me to easily distinguish the
differences among the many existing
products and confirm that HYLINE is
truly a superior product, designed to
lead and make a difference amongst
other products. HYLINE imposes
itself naturally because of its strong
technical performance, simplicity,
elegance and functionality, providing
an unforgettable experience for those
who can enjoy this product.

Associarmo-nos à BBG com a
sua qualidade e inovação, foi um
passo muito importante para a
nossa empresa, Permitiu-nos
entrar num novo segmento de
mercado onde é difícil penetrar
sem esses produtos exclusivos.
Atualmente o mercado residencial
de alto nível e de vivenda habitual
procuram produtos de referência,
com linhas modernas, alto desempenho térmico, acústico e segurança, com um desenho minimalista
e com poucas limitações.
“Estas são as fortalezas do produto
HYLINE”, que nos faz ser cada vez
melhores e dar o melhor aos
nossos clientes.
“Partnering with BBG, with its
quality and innovation, was a very
important step in our company that
allowed us to go into a new segment
in a difficult market to enter, without
exclusive products. Currently the
high level residential housing
market and even the regular housing
market, is looking for products of
reference, with modern lines, with
thermal functions, acoustics and
secure, with a minimalist design and
with few limitations. “These are the
strengths of the HYLINE product”,
which increasingly makes us better
and give the best to our customers.
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HYLINE FRANCE

“De um desejo à realidade. Muitas vezes
o desenho de uma janela torna-se um
problema em vez de um grande resultado, para o designer e para o cliente.
Através do desenvolvimento de um novo
sistema completo a partir do zero, Bruno
e sua equipa foram capazes de resolver
as dificuldades típicas em portas de
correr pesadas e de grandes dimensões.
O sistema deslizante único faz com que
a abertura de uma folha de 6 m de altura
seja uma tarefa fácil.

“From a wish to reality. How often the
design of a window becomes a problem
instead of a great result, not only for
the designer but also for the client. By
developing a complete new system from
scratch, Bruno and his team were able
to solve all the difficulties that are typical
for big and heavy sliding doors.
The unique sliding system makes
opening a sash of 6 m high a piece of
cake.

O sistema HYLINE permite a concretização do desejo de integrar a janela
na construção, assim como combinar
materiais de pavimento com o aro da
janela. Este torna-se realmente invisível
no piso.

HYLINE system allows the realization
of the desire to integrate the window
in the construction, as well as combine
flooring materials with the rails of the
window. This actually becomes invisible
on the floor.

Adicione um toque extra usando por
exemplo, um puxador com cristais
Swarowsky integrados, elevando os
acabamentos para outro nível. Uma
equipa dedicada de mais de 100 pessoas
está lá para tornar o seu sonho realidade !!”

Add an extra touch by using fo instance a
handle with Swarowsky crystals integrated,
and you take finishing up to another level.
A dedicated team of more than 100 persons
is there to make your dream come true !!”

“Nós já distribuímos HYLINE para o
sul da França há 2 anos. Encontramos na BBG um parceiro capaz de
oferecer um produto estético, de confiança, e à altura dos nossos clientes
mais exigentes. Precisamos superar as limitações técnicas e inventar
soluções cada vez mais inovadoras
para elevar os desafios da arquitetura de amanhã. Estas são as razões
que nos levaram a escolher HYLINE.”
“We have been distributing HYLINE to
the south of France for two years. We
found in BBG a partner able to offer an
aesthetic product, reliable, and up to
our most demanding customers.
We need to overcome the technical
limitations and invent more innovative
solutions to raise the challenges of
tomorrow’s architecture. These are
the reasons that led us to choose
HYLINE.”

VISION WITHOUT BOUNDARIES

51

Motorização
Motorization
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Prototipagem 3D
3D Prototyping

Personalização a Laser
Laser Customization

DR. PEDRO AGUIAR

ENG. HUGO RAINHA

“O vidro desempenha um papel central e crescente na edificação em geral e nos
sistemas HYLINE em particular. Em cada prescrição, o nosso objetivo é bastante ambicioso: criar segurança e criar conforto minimizando a perceção do vidro.
Estas premissas conduzem na maioria dos casos ao uso de vidros seletivos (com
valências de contro solar e minimização de perdas térmicas) em base extra-clara
e neutra. Além deste denominador comum, na BBG, seguimos com rigor as boas
práticas, analisando fatores determinantes e particulares e cada instalação: altura da
construção, orientação, exposição solar, localização e envolvente.
Conceptualmente, a HYLINE pressupõe também a utilização de perfis intercalares de rutura térmica, normalmente em cor negra. Potenciamos também as características dos vidros de capa incluindo o enchimento a gás
das caixas-de-ar. Oferecemos em opção a integração com sistemas de alarme, a incorporação de estores, o reforço
da atenuação acústica, a utilização de serigrafias decorativas ou funcionais e vários upgrades a nível da segurança
quer pessoal quer patrimonial. Fomentamos o contacto com fabricantes/transformadores do setor vidreiro no
sentido de conseguirmos em parceria produtos eficientes, com elevados padrões de design e qualidade. Recorremos frequentemente a instituições externas como centros tecnológicos e universidades para ensaio e validação
independente das características que anunciamos e das exigências de cada mercado. Para além dos fatores que
referi relacionados com o aconselhamento, seleção e incorporação do vidro nos sistemas HYLINE, não queria deixar de
referir que a BBG é uma empresa apostada na inovação, na internacionalização e detentora de um excelente corpo
técnico que induzem o sucesso das suas escolhas. É-me muito gratificante poder contribuir para o valor acrescentado
gerado pela BBG…
“Glass plays a central and growing role in building in general and in HYLINE systems in particular. In each
prescription, our goal is quite ambitious: to create security, to create comfort minimizing glass of perception.
These assumptions lead in most cases to use selective glasses (with valence solar control and minimization
of heat loss) in extra-light neutral base. Beyond this common denominator, the BBG, followed strictly the good
practices, analyzing and determining individual factors and each: building height, orientation, sun exposure,
location and surroundings. Conceptually, HYLINE also assumes the use of interim profiles thermal break,
usually in black. Powering also the characteristics of the cover glass including filling of boxes gas-to-air. We
offer in the integration option with alarm systems, incorporating blinds, enhanced sound attenuation, the use
of decorative or functional serigraphs and several upgrades either of the security level or personal or equity.
We encourage contact with manufacturers/processors in the glass industry in order to succeed in partnership
efficient products with high standards of design and quality. Often turn to external institutions such as technology
centers and universities for testing and independent validation of the features announced and the requirements of
each market. In addition to the factors mentioned related counseling, selection and incorporation of glass in HYLINE
systems, I did not want to fail to mention that the BBG is a company that bets on innovation, internationalization and
holds an excellent staff that induces the success of their choices. It is very rewarding to me to contribute to the value
added generated by BBG ....”

“Os sistemas de caixilharia minimalistas sempre foram uma inspiração para mim devido
ao seu design, mas infelizmente a sua robustez e versatilidade deixavam muito a desejar. Com HYLINE conseguimos aliar o design à função, graças à colaboração empenhada dos diferentes departamentos da BBG. O resultado é um sistema de caixilharia com
um design inovador, excelente funcionamento, robusto e versátil. HYLINE tem soluções
inovadoras que estão patenteadas pelo European Patent Office. Continuamos a procurar
novas soluções inovadoras de sistemas de caixilharia minimalista.”
“Frames minimalists systems have always been an inspiration to me because of its
design, but unfortunately its robustness and versatility left much to be desired. With HYLINE I managed to combine
the design to function, thanks to the committed collaboration of different departments of the BBG. The result is a frame
system with an innovative design, excellent operation, robust and versatile. HYLINE has innovative solutions that are
patented by the European Patent Office. We continue to look for new innovative solutions minimalist frame systems.“

DOMINIQUE MACIEL

Com formação na área de desenho e experiência no ramo da caixilharia, integrei na
equipa da BBG hà 4 anos, acompanhando a criação da HYLINE desde do início. A
HYLINE, no seu sistema estrutural utiliza um prumo central de 18 mm simples e discreto. O prumo central é o elemento inspirado no minimalismo, aliando no seu desenvolvimento a engenharia, a tecnologia e o design, onde todos os componentes e detalhes
foram reduzidos ao essencial primando a simplicidade.
With vocational training in the drawing area and experience in the field of structural
frames, I joined the BBG team four years ago, following the creation of HYLINE
from the start. The HYLINE in its structural system uses a central plumb simple and unobtrusive 18 mm. The central
plumb is inspired element in minimalism, allying in its development engineering, technology and design, where all the
components and details have been reduced to essential excelling simplicity.
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Vision
without
boundaries
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PORTUGAL

BRASIL

SHOWROOM

SHOWROOM

Arq. Andreia Oliveira
HYLINE, uma presença imponente controlada pela
elegância de um produto, que se mostra arrojado
e inovador, e sobre o qual a arquitectura se impõe
sem conflitos.
HYLINE, an imposing presence controlled by the
elegance of a product , shown bold and innovative,
and on which the architecture is imposed without
conflicts.

Arq. Pedro Parreira
A dureza do ferro e a subtileza de um produto
HYLINE manifestam-se num espaço onde tudo se
vê e nada se esconde, onde tudo é para ser mostrado e apreciado, onde a solução encontrada deixa
sempre a porta aberta à inovação, mutação e readaptação.
The hardness of the iron and the subtlety of a product
HYLINE manifested in a place where everything can
be seen and nothing is hidden, where everything is to
be shown and appreciated where the solution always
leaves the door open to innovation, changing and
upgrading.
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Países com presença de HYLINE
Countries with HYLINE presence
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Teamwork makes the dream work
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From our window the world is beautiful
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