
                            

Eastman traz V-Kool® para o Brasil, sua marca de películas 
automotivas e arquitetônicas de alto prestígio  

Com o lançamento, a empresa aumenta sua presença nesse mercado no país 

  

O Brasil é agora um dos países selecionados para receber a V-KOOL, marca que é 

reconhecida globalmente como líder em películas para os mercados automotivos e 

arquitetônicos.  

O negócio de filmes de performance da Eastman Chemical Company, que tem mais de 

60 anos de experiência, está ampliando seu portfólio de películas no Brasil e sua 

presença no mercado local com o lançamento da marca V-KOOL no país.  

iQUE™ é a marca de filmes arquitetônicos da empresa que foi desenvolvida para 
atender as aplicações em vidro plano. iQUE oferece soluções ideais para arquitetos, 
gerentes de projetos, executivos e donos de propriedades que procurem liberdade para 
maximizar o design em vidros sem comprometer o conforto.  
  
“Eastman é uma empresa global de especialidades com um dos mais amplos portfolios 
de filmes de performance. Nós estamos muito felizes em aumentar nossa presença no 
Brasil, pois enxergamos um enorme potencial de crescimento desse mercado aqui, 
especialmente nos estados mais quentes do país”, comenta Luis Pagan, Diretor de 
Negócios de Perfomance Filmes para a região da América Latina da Eastman.  
  
  
Principais vantagens   
Como uma marca pioneira, a V-KOOL é renomada por sua claridade ótica excepcional 
e oferece benefícios como controle solar avançado, privacidade e segurança. A V-KOOL 
tem uma herança de mais de 20 anos e é apreciada por sua excelente tecnologia XIR® 
e por seu trabalho de instalação de alto padrão.  
  
A V-KOOL é top de linha da série de filmes Solitaire que têm propriedades de espectro 

seletivo que permite a entrada da luz visível, mas rejeita ondas de infravermelho e 

entrega 99% de proteção UV, que é possível por causa da tecnologia XIR®, um processo 

próprio de revestimento, desenvolvido no Vale do Silício, Califórnia-USA, e 

implementado em Dresden, Alemanha. 

  

Filmes convencionais tingidos e de cerâmica absorvem o calor infravermelho diferente 

dos da série Solitaire da V-KOOL, que os rejeitam e ajudam a manter a temperatura 

interna do veículo mais confortável.  

  
As películas arquitetônicas da iQUE by V-KOOL têm sido escolhidas pelos 
consumidores e gerentes de projetos por sua claridade ótica, rejeição de calor, estética 
de cores e também por seu benefício de privacidade para os ocupantes. iQUE by V-
KOOL tem orgulho de estar presente em algumas das mais notáveis residências, resorts 
e edifícios comerciais do mundo. É marca de confiança por sua habilidade de oferecer 
excelente rejeição de calor, que ajuda a diminuir o consumo de energia.  
  
Em dezembro de 2017, a V-KOOL inaugurou uma flagship store no Brasil. A marca é 
representada exclusivamente pelo Grupo Antares, em Belo Horizonte, MG.   
  



  
Sobre a Eastman: 
A Eastman é uma empresa global de materiais avançados e aditivos especiais que 
produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos 
os dias. Com um portfólio de negócios especializados, a Eastman trabalha com seus 
clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, mantendo um compromisso com 
a segurança e com a sustentabilidade. Suas abordagens orientadas pelo mercado são 
favorecidas por plataforma de tecnologia de classe mundial e de suas posições de 
liderança em atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e produtos 
de consumo. A Eastman se concentra em criar valor consistente e superior para todos 
os interessados. Como uma empresa globalmente diversificada, a Eastman atende 
clientes em mais de 100 países e, em 2016, obteve receitas de aproximadamente US $ 
9,0 bilhões. A empresa está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA e, emprega, 
aproximadamente, 14.000 pessoas em todo o mundo. Para obter mais informações, 
visite www.eastman.com. 
  
  

 
 

http://www.eastman.com/

