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GLASSINNOVATION, uma empresa de referência 

na área do vidro aliado à tecnologia. 

Desde 2013, ano em que foi fundada, com o 

objetivo de implementar no mercado soluções 

diferenciadoras e inovadoras, tem se vindo a 

destacar, não só pela sua grande capacidade 

de resposta ao nível da conceção, produção e 

montagem de soluções em vidro, mas também 

pela sua excecional criatividade e rigor.

Espalhada um pouco por todo o país, e contando 

já com diversos projetos internacionais, os seus 

produtos primam pela elevada qualidade das 

matérias-primas e acabamentos utilizados, 

pela experiência e know-how dos seus recursos 

humanos, aliados às mais recentes tecnologias. 

A sua célere capacidade de resposta constitui 

também uma mais-valia.

O nosso principal produto é denominado como 

Illusion Magic MirrorTV, mais conhecida por 

televisão em espelho.

Tendo uma vasta experiência na área de vidrar-

ia, o vidro denominado IllusionGlass é um vidro 

que se destaca pelo seu efeito invisível quando 

desligado e uma transmissão de imagem acima 

da média quando ligado.

O know-how de diversas gerações de família na 

área do vidro e o objetivo de se tornar a empresa 

líder no seu sector.

A Glassinnovation conta com a forte parceria 

da LG Electronics, que nos permite conciliar a 

mais recente tecnologia ao vasto conhecimento 

e à arte de trabalhar o vidro.

Completamos o nosso mercado com outras 

soluções em vidro, tais como espelhos decorativos, 

vidros espelhados. vidros para construção,

entre outros.

Em 2020, a Glassinnovation, dá um grande 

passo ao integrar o grupo Casa Ferreira, que

conta já com 50 Anos de experiência, juntando-se 

às marcas Novibelo, Eichholtz, Iluscos, Nova 

Ferreira, entre outras.

O objetivo primordial da empresa prende-se 

com a total satisfação dos seus clientes,

encontrando-se, por isso, sempre pronta a 

abraçar novos desafios, distinguindo-se tanto

pela qualidade e design, como pela produção 

totalmente personalizada.

Ricardo Ferreira
Glassinnovation CEO



ILLUSION

MAGIC MIRROR TV

O ESPELHO QUE SE

TRANSFORMA EM TV

Um produto inovador que irá revolucionar 
o conceito convencional de televisão.
 
A Illusion transforma qualquer divisão num espaço 

surpreendentemente moderno, com uma peça

decorativa sofisticada e única.

Illusion, um espelho decorativo que tem visível a 

televisão apenas quando premir o botão.

Um produto totalmente personalizável e desen-

volvidos em exclusivo, adaptáveis em função do 

espaço e às necessidades de utilização.

Disponibilidade de soluções para uso 
doméstico, hotelaria, espaços corporativos 
e sinalética digital.



RESIDENCIAL



SALA







QUARTO











CASA DE BANHO





SMART MIRROR

Desenvolvido com detetor de presença, a informação surge no espelho sem 

que seja necessário um comando ou toque.

O Smart Mirror com apenas uma ligação Wi-fi, fornece informações tais como 

noticias, calendário, meteorologia, entre outros.

Conteúdos personalizáveis, adaptáveis ao seu dia-a-dia.

Mais do que um espelho, um Smart Mirror que lhe fornece informações!



COZINHA



INTERACTIVE KITCHEN
TOUCH SYSTEM



SALA DE CINEMA
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HOTELARIA



QUARTO











CASA DE BANHO





SMART MIRROR
GUESTS INFORMATION



LOBBY



RESTAURANTE



BAR



SALAS DE REUNIÃO





VIDEO WALL



ELEVADORES



GINÁSIO
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DIGITAL SIGNAGE







v

Utilização em lojas e dentro dos provadores como ferramenta de 
marketing e vendas. Possibilidade de visualizar e evidenciar um 
novo produto, e até mesmo solicitar um novo tamanho ou mesmo 
acrescentar um produto através de soluções Touch, RFID ou
QrCode, sempre com a maior comodidade e segurança.

PROVADOR
INTERATIVO



GINÁSIO
INTERATIVO



ULTRA STRETCH
Os monitores LG Ultra Stretch são adequados para fornecer 
novas formas de publicidade e informações em formato 
widescreen 32:9 ou 58:9.
Permitem que mais conteúdos e informações sejam exibidos 
num único monitor, criando uma nova experiência de 
comunicação, elegante e dinâmica.



CABELEIREIROS



BAR E RESTAURANTE



ÓTICAS



WC’S PÚBLICOS



TOTEM INTERATIVO



UMA ÓTIMA FERRAMENTA DE

MARKETING E COMUNICAÇÃO

O Totem conta com um design inovador desenvolvido com o objetivo de trazer 

modernidade e diferenciação ao estabelecimento ou ambiente no qual se insere. 

Ideal para uma comunicação dinâmica e digital em espaços como centros comerciais, 

receções, eventos e como sinalização digital.

Possibilidade de personalização, com integração de sistemas de comunicação e 

interatividade, tais como sistemas Touch, RFID, leitores de código de barras ou

QRCode, webcam e muito mais.
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INFORMAÇÃO
TÉCNICA



DIMENSÕES DO VIDRO

TAMANHO E 
QUALIDADE DA TV

LOCALIZAÇÃO DA TV

Produção do vidro 
à medida do projeto

Sempre atentos às 
inovações, desde as 10’’ 
a 130’’, com qualidade 
HD e Ultra HD

Com várias opções de localização e 
orientação vertical ou horizontal

Corte em formatos lineares 
ou outros formatos em CNC

FORMATO DO VIDRO
Dispomos de uma gama de vidros
especiais, para diversas utilizações, 
sempre com a garantia da melhor 
qualidade de imagem e segurança.

Um conjunto de opcionais que 
acrescentará valor à Illusion TV

Cada projeto é sempre avaliado 
conforme a necessidade de
instalação, sendo esta externa ou 
interna à parede, garatindo 
sempre elevados padrões de 
segurança

Com molduras decorativas, desde
madeira, peles, tecidos, ou apenas
com a simplicidade do vidro.

TIPO DE VIDRO

ACESSÓRIOS TIPOS DE MONTAGEM

ACABAMENTOS

CONFIGURE A SUA
ILLUSION TV



ILLUSION GLASS

ILLUSION PREMIUM GLASS

Espelho de tom gris
Reduzida reflexão

Transmissão de imagem: 66% +/- 5
Tamanho máximo: 3210 x 2550 mm
Espessura: 5 mm
Opção de segurança: Vidro temperado

Espelho de tom claro
Elevada reflexão e elevada 
qualidade de imagem

Transmissão de imagem: 80% +/- 5
Tamanho máximo: 3180 x 1770 mm
Espessura: 4 mm
Opção de segurança: Vidro temperado

ILLUSION CRISTAL GLASS

ILLUSION SIMPLE GLASS

Espelho cristal
Reflexão perfeita

Transmissão de imagem: 40% +/- 5
Tamanho máximo: 3210 x 2440 mm
Espessura: 6 mm
Opção de segurança: Vidro temperado

Espelho cristal
Reflexão perfeita
Sem efeito invisível

Transmissão de imagem: 95% +/- 5
Tamanho máximo: 3210 x 2550 mm
Espessura: 5 mm
Opção de segurança: Vidro temperado

TIPOS DE VIDRO



*Outros tamanhos e formatos sob consulta

TAMANHOS DISPONÍVEIS*

20’’, 22”, 24”, 28”, 32”, 43”, 49”, 50”, 55”, 65”, 75”, 86”, 98”, 130”

RESOLUÇÃO

Full HD
4K Ultra HD
4K Ultra HD NanoCell
4K OLED Ultra HD

BRILHO

250 cdm2 - 3000 cdm2

TV

LED
OLED
OLED Wallpaper 

MADEIRAS

METAIS TECIDOS

TAMANHOS DE TV ACABAMENTOS



ON WALL IN WALL

STAND ALONE ON WALL IN WALL

FORMATOS DA ESTRUTURA ON WALL

SISTEMAS DE ABERTURA

PORTAS ROTAÇÃO

CORREDIÇAS EXTRAÇÃO FRONTAL

SISTEMAS DE MONTAGEM



DESEMBACIADOR

LED BACKLIGHT

HOLLYWOOD MIRROR

COLUNAS DE SOM

MOLDURAS DECORATIVAS 

EASY LINK USB + HDMI

DUPLICADOR IR

SISTEMAS TOUCH
E BOTÕES CAPACITIVOS

FUNCIONALIDADES
E SISTEMAS OPERATIVOS

APPLE TV ANDROID TV WINDOWS

QRCODE RFID

ACESSÓRIOS



https://www.instagram.com/glassinnovation_illusion/
https://www.facebook.com/glassinnovation.pt
https://www.linkedin.com/company/glassinnovation
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