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A evolução é construída de 
forma linear. O contemporâneo 
gradualmente toma forma em 
meio ao tradicional, instalando 
uma nova visão do mundo ao 
nosso redor. Neste catálogo 
apresentamos uma evolução 
não somente de produtos e da 
indústria moveleira. Apresentamos 
o que há de mais moderno na 
Alternativa, produtos que libertam 
a criatividade e a metodologia 
de trabalho de cada indivíduo.
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 Em 1992, os irmãos Rogério e Renan Dall Agnol 
montam a marcenaria “Móveis Dall Agnol”, situada no 
porão de sua casa, e começam a fabricação de móveis 
sob medida. Trabalho duro, foco e qualidade eram 
os conceitos que guiavam os irmãos na marcenaria.
 Após nove anos, em 2001, foi criada a Alternativa 
Componentes Ltda, que inicialmente produzia 
portas de alumínio voltadas para o setor moveleiro. 
Depois de alguns anos observando a deficiência 
nos padrões de qualidade dos perfis disponíveis ao 
mercado, Rogério e Renan decidem produzir seus 
próprios perfis de alumínio e puxadores, e montam 
sua primeira linha de extrusão de alumínio, dentro da 
empresa Alternativa Componentes Ltda,  tornando 
possível entregar ao mercado a qualidade necessária.
 Neste mesmo período se deu inicio a construção da 
sede própria da Alternativa, localizada no interior de Caxias 
do Sul – RS. No ano de 2014 o parque fabril foi ampliado 

para 14.000m², comportando a 3ª linha de extrusão de 
alumínio, injeções em zamak e plástico, e os diversos 
outros processos que envolvem os produtos Alternativa. 
Em 2016, a empresa recebe o reconhecimento por todo 
o esforço e dedicação durante estes anos ganhando o 
primeiro prêmio TopMóbile em perfis de alumínio, o prêmio 
mais alto para o setor moveleiro. Desde então a Alternativa 
ganhou cinco prêmios consecutivos nesta categoria, 
embasando todo o trabalho e refino dos produtos.
Em 2019 foi expositora da Interzum, maior feira moveleira 
do mundo, acontecendo em Colônia, Alemanha.
  A Alternativa busca fazer o melhor para os seus 
clientes e trazer novas ideias ao mercado, desenvolver 
e disponibilizar perfis e componentes para tornar 
os móveis cada vez mais funcionais e modernos. 
Os mesmos conceitos da marcenaria permanecem 
intrínsecos no dia a dia da Alternativa: trabalho 
duro, foco e qualidade, pois cada detalhe importa! 

AS RAÍZES DA NOSSA QUALIDADE

Irmãos Rogério e Renan 
Dall’Agnol inauguram a 
primeira marcenaria, móveis 
Dall Agnol.

Abertura da Alternativa 
Componentes Ltda. Início da 
produção de portas de 
alumínio.

1992 2001
A empresa passa a produzir 
acessórios para móveis, além 
de portas de alumínio.

2003
Passa a produzir puxadores 
alça e alguns modelos de 
sistema deslizantes para 
portas.

2004
Início das obras da sede 
própria em São Virgílio - 
Caxias do Sul - RS. Início da 
produção de perfis de 
alumínio com a aquisição da 
primeira linha de extrusão de 
alumínio.

2008

Primeira participação como 
expositor da maior feira 
mundial de móveis “Interzum 
Koelnmesse AL 2019”. Quarto 
prêmio consecutivo TOP 
Móbile perfis de alumínio.

2010
Primeiro prêmio TOP Móbile 
em perfis de alumínio. 
Ampliação e automação das 
linhas de sistemas 
deslizantes.

2014
Ampliação do parque fabril 
para os atuais 14.000m² e 
aquisição da terceira linha de 
extrusão de alumínio.

2016
Inauguração da sede com 
7.000m² e aquisição da 
segunda linha de extrusão de 
alumínio.

2019
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As cores produzidas na Alternativa são rigorosamente desenvolvidas e testadas, seguindo as mais modernas e sofisticadas 
tendências do mercado nacional e internacional. Disponibilizamos cores sóbrias que permitem maior harmonia nos 
ambientes, imprimem uma personalidade sofisticada e elegante, além de permitirem diversas combinações.

ACABAMENTOS

ANODIZADO COM JATO ANODIZADO SEM JATO

BRANCO FOSCO ROSÉ

INOX ESCOVADO BR 1001 - CHAMPAGNE

GRAFFITE PRETO
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THIN

A linha de perfis Thin foi desenvolvida pensando na 
versatilidade e criatividade que os projetos modernos 
requerem. Os perfis Thin permitem a modulação de 
acordo com a necessidade de cada projeto, eles 
se adaptam perfeitamente em qualquer ambiente. 
Nichos e prateleiras são a base da sua concepção.

Um moderno e sofisticado olhar sobre as configurações dos ambientes internos. 

 A imaginação não é o limite, os perfis 
Thin permitem uma aplicabilidade 
inovadora, dando asas aos projetos.
Produzidos em alumínio, possuem a resistência, 
leveza e conforto que só o alumínio proporciona.
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PERFIS

COMPONENTES

MONTAGENS

Thin 01

Suporte Padrão Suporte Chanfrado

Montagem suporte padrão. Montagem suporte chanfrado Montagem suporte teto
Aplicável na alvenaria

Montagem suporte 90°
Montagem em ângulo

Utilizar ponteira 50 
para dar acabamento

Furação M4 escariada,
parafuso philips

Furação M5 com rosca,
parafuso allen

Suporte 90° Ponteira 50 Thin 01 Suporte Teto Capa Suporte Teto

Thin 02

17
17

17 17

4
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SUPREME
Móveis que se integram aos ambientes alinhados à iluminação única do LED

A linha de perfis Supreme permite a criação de 
prateleiras e estantes de uma forma mais dinâmica 
e fácil. A linha supreme é totalmente modulável de 
acordo com a necessidade do ambiente onde ela 
será inserida. O grande diferencial é o uso de fitas 
de LED na parte interna dos perfis, tornando toda 

composição iluminada. Os perfis supreme permitem 
uma montagem limpa de ferragens, tornando o 
acabamento perfeito. Usando sua cantoneira a 
montagem é realizada somente com cortes retos e 
sem necessidade de furação.
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Supreme 01 Supreme 02

Ponteira 54 Cantoneira 90

9510
Perfil de acabamento

Baguete BA12Difusor 02

PERFIS

COMPONENTES

Montagem somente com 
corte reto e não precisa 
de furação!

Acabamento Perfeito!
Ponteira e perfil 9510
garantem o acabamento
quando não utilizar LED

MONTAGEM

25 25

25

2 25,2

25,2

11,4 11,8 15,3

6,1

25



LED

Tendência que só tem aumentado, as fitas 
de LED vieram para ficar, o conceito de 
iluminação linear utiliza linhas retas, fortes 
e significativas. Os perfis LED podem ser 
aplicados em praticamente qualquer ambiente, 
possuindo 3 modelos de perfis e ponteiras 
para dar um melhor acabamento. Os perfis se 
integram facilmente em móveis e ambientes, 
elevando a estética de onde são aplicados. 

A harmonia da iluminação aplicada em
qualquer ambiente
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PONTEIRAS E DIFUSOR

PERFIS
Led 01

Ponteira 44 Ponteira 52 Ponteira 45 Difusor 03

Led 02 Led 03

Fita de Led 11mm
Utilizar ponteira 44

Material ABS Material ABS Material ABS Material Acrílico Leitoso
Composição LEDs 01, 02 e 03

Fita de Led 11mm
Utilizar ponteira 52

Fita de Led 11mm
Utilizar ponteira 45

17

13 12,5 14,6

22,3 16,8

16,3
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PERFIS DE COMPOSIÇÃO ÚNICA
Perfis elegantes que permitem composições inovadoras e discretas

PERFIL 3025

PERFIL 3026

PERFIL 5015PERFIL 2018EPERFIL SLIM

Utilizar cantoneira 20 para 
montagem da porta

Utilizar cantoneira 20 para 
montagem da porta, quando 

não utilizar dobradiça invisível

Utilizar dobradiça invisível ou Air 
Hinge para a montagem da porta

Utilizar dobradiça Slid On ou Clip 
Top para a montagem da porta

23

19,5

19,5

36,132,334

12,812,8 16,6

21,8



EVIDENCE

Ponto de destaque em todos os ambientes, 
a linha de armários Evidence permite 
uma modulação simples e pode ter sua 
montagem em  inúmeras configurações. 
Seus perfis foram pensados para a  
aplicação de vidro e LED, tornando as 
laterais abertas e completamente  suaves.

A inovação ganha uma forma leve e iluminada.
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Evidence 02 - Perfil Central

Baguete BA11Difusor 02 Cantoneira 95

Evidence 01 - Perfil Lateral

Evidence 04 - Perfil Lateral

PERFIS EVIDENCE

ACESSÓRIOS EVIDENCE
9510
Perfil de acabamento

11,4 13,2

6,6

11,8

25

29

67,7

25

67,7 67,7

Evidence 03 - Perfil 
Superior e Inferior

25

35
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MONTAGEM PERFIL DE ACABAMENTO 9510 APLICAÇÃO DO DIFUSOR
PARA FITAS DE LED

Quando não for aplicada a fita de LED para iluminar a composição do armário, 
pode-se utilizar o perfil 9510 para dar acabamento aos perfis Evidence. Basta 
aplicar o baguete 11 e depois aplicar o perfil 9510, tornando o vinco para LED 
totalmente oculto.

Para tornar a composição completa, pode-se aplicar 
as fitas de LED, dando um visual extremamente 
moderno para os armários. Após a aplicação das 
fitas de LED, deve-se aplicar o difusor 02 para tornar 
a luz mais difusa e suave.

ARMÁRIO MONTADO ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

DETALHE A 
DETALHE B



MONTAGEM EVIDENCE

DETALHE A - MONTADO

DETALHE B - MONTADO

DETALHE A - MONTADO COM EVIDENCE 04

DETALHE A - MONTADO COM EVIDENCE 04
COM CORTE 45°

DETALHE A - EXPLODIDO

Evidence 03

Evidence 03

Evidence 03

Fixar vidro com fita dupla face no Evidence 04

Fixar vidro com fita dupla face no Evidence 04
Evidence 04

Evidence 01

Evidence 02

Evidence 04

Evidence 04

Cantoneira 95

Cantoneira 95

Cantoneira 95

Cantoneira 95

Parafuso Allen

Parafuso Allen

Parafuso Allen

Parafuso Allen

DETALHE B - EXPLODIDO

DETALHE A - EXPLODIDO

DETALHE A - EXPLODIDO





CLOSET COM ARMÁRIOS EVIDENCE



A linearidade ganha vida de forma simples.

A iluminação ganha cada vez mais espaço 
no setor moveleiro devido ao aspecto único 
que ela agrega aos móveis e ambientes. 
O perfil Vegas possui uma estética clean 
e linear, criado para a construção de 
prateleiras iluminadas, apresenta um 
conceito novo para o mercado, sendo ideal 
para os armários de vidro e cristaleiras.

VEGAS
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PRATELEIRAS VEGAS

COMPONENTES
Suporte Vegas Quadrado

Suporte Vegas Redondo

Baguete BA11 Cantoneira 35

Difusor 02

9510
Perfil de acabamento

Suporte encaixados por baixo, deixando toda montagem oculta

Suporte Vegas 
Quadrado

Suporte Vegas 
Redondo

Montagem em 45º, parafusos montados na parte inferior do perfil, 
montagem oculta

11,422

18

31,2

28,8

11,7

11,7

11,8

2010

2 5

Ø12

8H=10 H=10

13,2

59

59
6,6

MONTAGEM
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Móveis abertos apresentam um novo conceito na configuração dos ambientes.

A linha de perfis Versatille permite a composição 
de closets e estantes abertas, clean e com 
design original. A estética exclusiva desta linha 
de perfis harmoniza com homes, dormitórios, 
livings e closets de forma moderna.

VERSATILLE
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MONTAGEM VERSATILLE
1. Parafusar box de fixação no 
piso, teto ou parede

3. Usar parafuso allen 
para fixar perfil nos box

5. Aplicar fitas de LED 4. Aplicar prateleiras Vegas
ou prateleiras de madeira

5. Caso não utilize fita de LED, aplicar perfil 
9510 para dar acabamento

2. Fixar conjunto prateleira no perfil
Versatille

COMPONENTES VERSATILLE

PERFIL VERSATILLE

Box de fixação Conjunto prateleira 

Baguete BA11Difusor 02 Cantoneira 959510
Perfil de acabamento

Box de fixação fornecido em pares, 2 modelos 30mm (Piso) e 40mm (Teto ou Parede)

11,4

64,6

60

25

29,6

21 26

16,7
11

13,2

6,6

11,8
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RAFFINATA
Sofisticação além dos closets abertos.
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O conceito de closets abertos se torna aprimorado e 
ganha muito valor estético quando se trata da linha 
Raffinata. Os seus perfis reforçados suportam grandes 
quantidades de peso, e permitem uma montagem 
totalmente oculta agradando os gostos mais exigentes. 
A praticidade de regulagem é um fundamento essencial 
deste projeto, os suportes foram pensados a modo que 

permitissem uma fácil montagem e regulagem para 
se trabalhar. Permitem a escolha livre das prateleiras e 
gaveteiros. Combinam perfeitamente com os acessórios 
Elegance e prateleiras Vegas, essa linha se torna 
completa, podendo ser aplicado desde dormitórios e 
livings, até mesmo em lojas do mais alto padrão.
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COMPONENTES RAFFINATA MONTAGEM RAFFINATA

PERFIL RAFFINATA

Conjunto Suporte Gaveteiro

Suportes fornecidos em pares,
peças esquerdo e direito

Perfil 9550

Conjunto Braço de Apoio Reto ou Inclinado 15°

Opções de conjuntos central e laterais (direito e 
esquerdo)

Braço de apoio inclinado em 15º, ideal para 
montagem de sapateiras.

Cantoneira 80 Conjunto Fixador 
Raffinata

Fixador encaixado dentro do perfil Raffinata 9550, utilizar 
cantoneiras 80 para fixar composição na alvenaria. Utilizar 
Suporte 120mm para Perfil 9550 na madeira para dar 
acabamento e esconder a montagem.

Suporte 120mm para
Perfil 9550

Utilizar prateleiras Vegas ou de madeira, 
necessário realizar pequena usinagem para 
encaixar no suporte

42

47,6



ELEGANCE

Linha de acessórios que torna completa toda 
linha de armários e prateleiras, complementos 
que tomam o cenário pela sua estética e 
importância para a concepção dos móveis.  
Esta linha contempla o tubo cabideiro com 
seu design com linhas retas, uso de baguete 
e fita de borda para dar acabamento, suportes 
que seguem o mesmo desenho do tubo. 
Perfil sapateiro que permite gavetas com a 
frente aberta e gaveteiros com portas joias.

Acabamento e qualidade para todos projetos.
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Suporte cabideiro elegance vazado Suporte cabideiro elegance 
fechado

Tubo cabideiro elegance Tubo cabideiro Led elegance

Utilizar Baguete BA06 e fita de borda 28mm Utilizar Baguete BA06 e Difusor 02

Perfil Sapateiro Elegance

98 98

19 19

13,7 13,7

31,7 32,7

59,5

22

Difusor 02

Baguete BA06

11,8

3,9



BELLUNO

As divisórias Belluno são o grande destaque  
dos ambientes, possuem uma estética clean e 
impressionante. Elas possuem vidro em ambos 
os lados da porta, conferindo um isolamento 
acústico excelente para ambientes corporativos. 
O puxador específico para a linha torna toda 
a composição discreta. A linha Belluno é 
ideal para portas elegantes de grande porte.

Divisórias que permitem a expressão 
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Belluno 109 - Lateral

Belluno 100 - Conector Belluno 105 - Trilho inferior

Belluno 103 - DivisorBelluno 102 - Divisor oculto

Belluno 107 - Inferior Belluno 108 - Superior Pivotante

Belluno 112 - Superior

PERFIS BELLUNO

25

33

21,7
36,5

14,5

7,5

4

21,5

33

33 33

63 63

63
63

45
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Belluno 112

Belluno 100

Belluno 109

Belluno
102

Belluno 107

Belluno 105

Belluno 109

Belluno 110

Belluno 110

Belluno 101

VIDRO EM AMBOS OS LADOS DA PORTA

Utilizar sistema de correr AL86 para 
portas suspensas de até 120Kg!

MONTAGEM BELLUNO

Belluno 101 - Puxador Belluno 110 - Acabamento do Puxador

33

92

118

9,7
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SOTTILE

As divisórias de ambiente Sottile, são leves, 
delicadas e muito refinadas. Elas permitem trabalhar  
com vidro transparente tornando os ambientes 
separados, mas ao mesmo tempo integrados. 
Ideal para closets e ambientes em conjunto.

A sutileza de dividir ambientes e integrá-los ao mesmo tempo.
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Sottile 01 - Lateral

Sottile 03 - Inferior

Sottile 05 - Divisor

Sottile 04 - Capa de acabamento lateral

Sottile 03

Sottile 04

Sottile 04

Sottile 01

Sottile 01

Sottile 02

Montado somente 
com corte reto

Sottile 05

PERFIS SOTTILE

35

16

25,5

16,6

33

33

32,2

5,2

Sottile 02 - Superior

29

33

Utilizar sistema de correr AL86 para 
portas suspensas de até 120Kg!

MONTAGEM SOTTILE

Baguete BA07

6,1

5,3
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CONHEÇA NOSSOS SISTEMAS DE CORRER EM NOSSO SITE
WWW.ALTERNATIVA.IND.BR

AL70

AL250

AL60

AL250

AL60


