
Conheça nosso site:
www.cbaprimora.com.br

A união entre 
sofisticação e 
customização. 

Building System



Sistemas de esquadrias mais robus-
tos para projetos de alto padrão 
demandam um toque especial. 

A Primora Building System oferece 
exatamente isso, um produto e 
serviço da mais alta qualidade para 
projetos de alto nível. Descubra uma 
nova sofisticação e personalização 
com a Primora Building System.  

A Primora 
Building System



Produtos únicos 
para cada projeto

A Primora Building System é uma marca 
da CBA dedicada a apoiar seus parceiros 
durante toda a jornada, explorando ao 
máximo as características e versatilidades 
do alumínio desde o desenho do sistema, 
de acordo com o projeto, até a concepção 
no processo de fabricação.

Sempre antecipando suas necessidades, 
entregando exatamente o resultado que 
seus parceiros precisam, no momento 
exato e respeitando todos os protocolos 
de sustentabilidade.



Portfólio completo

Residencial

Fachadas

Arquitetura



CBA – Companhia 
Brasileira de Alumínio

Somos uma produtora de alumínio 
totalmente integrada em sua cadeia 
produtiva. Aliamos ao nosso processo 
a energia 100% renovável, alcançando assim 
posição de liderança em participação de 
mercado no Brasil e nas tendências globais 
de descarbonização. Produzimos alumínio 
do início ao fim, tudo de forma sustentável. 
Somos autossuficientes na extração 
de bauxita, transformamos o metal 
e oferecemos desde lingotes a produtos 
transformados, como chapas e bobinas. 
Geramos toda a energia que consumimos 
e somos líderes na indústria de reciclagem 
industrial, e é por isso que somos referência 
quando o tema é ESG.

Empreendedorismo e muita vontade 
de inovar. É dessa maneira que a CBA investe 
em tecnologia de ponta, com o compromisso 
de manter a qualidade e o desenvolvimento 
contínuo, sempre com a sustentabilidade em 
mente e em sua atuação. O alumínio é um 
dos principais metais para um mundo mais 
verde devido à sua reciclabilidade infinita. 
Ele está no transporte que te move, pelas 
janelas da sua casa, no seu celular e 
computador. Essas são parcerias duradouras 
que transformam matéria-prima 
em soluções do dia a dia.

Estamos bem perto de você.



Estamos prontos para te ouvir.

Fale conosco através do e-mail: 

cbaprimora@cba.com.br

Contato


