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   IsIonDECOR



PERSONALIZÁVEL
COR, PADRÃO OU FOTOGRAFIA

Não se contente com o que existe no mercado. 
Pode ter exatamente o que idealiza. Traga-nos 
a sua ideia, fotografia ou solicite ajuda à equipa 
Vision Vitro.

FÁCIL INSTALAÇÃO
APLICAÇÃO MUITO RÁPIDA

Ao contrário das soluções convencionais, como o  
azulejo, tem uma aplicação rápida, com pouca mão 
de obra, sem a demora e os detritos normalmente 
decorrentes dos processos tradicionais.

DIMENSIONÁVEL
PEQUENO OU GRANDE

À medida das suas necessidades. De pequenos 
vidros ou espelhos, para apontamentos 
decorativos, a paredes inteiras para marcar a 
diferença.

VERSÁTIL
POSSIBILIDADES INFINITAS

Elevadas possibilidades de aplicação - Casas 
de banho: Revestimento de paredes e zonas de 
duche, espelhos com molduras personalizadas, 
tampos para móveis. Cozinhas: Backsplash, 
ilhas e bancadas. Espaços Comerciais: Divisórias 
personalizadas, paredes decorativas, branding.

O VisionDecor é um produto com impressão direta em vidro e espelhos.
Inovador e versátil, permite criar espaços extraordinários, de carater original, decorativos 
e funcionais, completamente personalizados e adaptados às suas preferências.

IsIonDECOR

Destaque parede de sala com painel de vidro impresso
com fotografia.

SALA

Parede inteira forrada com painel de vidro temperado, impresso 
com padrão. Ideal para renovações rápidas. 

CASA DE BANHO
Painel em vidro temperado, impresso com fotografia, ideal para 
efetuar destaques em paredes. 

QUARTO

APLICAÇÕES

Bancada e Ilha em vidro temperado, impresso com efeitos 
mármore epoxy. 

COZINHA



SEMPRE EM STOCK
Ao contrário de outros produtos convencionais, a gama, a cor ou imagem do produto não acaba.
É sempre possível solicitar mais unidades ou replicar noutras dimensões.

IMPRESSÃO 
PERSONALIZADA

Padrões Madeira

MármoreEspelho

Pedra

Fotografia

Vidro Translúcido

Vidro Fosco

Vidro Lacado

Vidro Duplo

Vidro Temperado Vidro Crepe

Temos disponível um vasto leque de escolhas.

Caso seja da sua preferência a equipa Vision 
Vitro pode ajuda-lo a materializar a sua ideia, 
totalmente ao seu estilo e medida. 
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