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Sistema de fabricação de janelas e portas de sacada com 
uma ou duas folhas, abre e tomba, com a adição de partes 
fi xas

Especificações técnicas

Opções

Cer  fi cações

Marcação CE
conforme a norma UNI EN 14351-1

Desempenho
Isolamento térmico
UW = 1,1 W/m2K (Ug = 0,7 W/m2K vidro tríplex 
com espaçador  po “warm edge”, dimensões de 
referência 1770 x 1215 mm com persiana) con-
forme a norma UNI EN 10077-1

Permeabilidade ao ar
Classe 4, dimensões de referência 1770 x 1215 
mm com persiana) conforme a norma UNI EN 
12207

Estanquidade à água
Classe E750, dimensões de referência 1770 x 
1215 mm com persiana) conforme a norma UNI 
EN 12208 

Resistência à carga do vento
Classe C4, dimensões de referência 1770 x 1215
mm com persiana) conforme a norma UNI EN 
12211

Micro ven  lação
Dimensões de refêrencia 835 x 955 mm, diferen-
cial de pressão expresso em Pa

4

C4

UW

1,1

E750

48
m³/h

Caixa da 
persiana isolada 
termicamente

Comando de enrolar 
por correia, guincho 
ou motorizado

Cor  na de obscureci-
mento e sombreamento; 
Rede mosquiteira

Grade de proteção; 
Grade de ven  lação

Contracaixilho de 
PVC ou alumínio

Persiana retrá  l 
de PVC ou 
alumínio

Sistema de aber-
tura com folha 
projetante

Reves  mento com 
película de diversas 
cores e efeito madeira

Solução integrada 
painel - janela

Siistema de micro 
ven  lação

• Perfi l de 5 câmaras
• Perfi s extrudidos de PVC branco
• Profundidade de montagem do caixilho 95 mm
• Profundidade de montagem da folha 70 mm
• Juntas de vedação de PVC coextrusadas
• Espessura dos vidros de até 42 mm
• Sistema de travamento com maçaneta cremona, maçaneta TBT 

(Tilt Before Turn = inclinar antes de rodar) ou fecho para folhas 
projetantes (abre e tomba)

• Sistema de desmontagem e remontagem rápida da esquadria.
• Sistema de micro ven  lação fornecido de série
• Contracaixilho de PVC branco com presilhas para espessuras de 

parede de 40 mm a 100 mm
• Contracaixilho de alumínio com parafusos para espessuras de 

parede superiores a 100 mm 


