Osciloparalelas
Portas de correr

JANELAS E PORTAS

Mais performances na sua porta de correr
EFICIENTES
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Osciloparalelas
O sistema de portas osciloparalelas combina a abertura
de correr com os sistemas de batente. Graças a ferragens
especiais, as folhas deslizam sobre carris. Desta forma
convertem-se, por exemplo, numa solução excelente
para terraços e varandas.
Enquanto permanece fechada, a porta mantém todas as
propriedades de um modelo de batente, no que respeita
ao isolamento térmico e acústico. Desta forma, aumenta
as suas prestações em relação às portas de correr padronizadas.

Abertura osciloparalela
Permeabilidade ao ar
Estanquidade à água
Resistência ao vento
Classe 4
Classe E 900 Classe C2
Ferragem especial para porta
osciloparalela. Manual ou
automática.

Folha

70 mm
Aro

70 mm
Reforços

Aço na folha e no aro
Ensaios de referência

2100 x 2100 osciloparalela de 2 folhas

Norma UNE EN 14351-1

Valores

Permeabilidade ao ar

Classe 4
Classe E 900
C2

Estanquidade à água
Resistência ao vento

Uf

1,30

(W/m2 K)

Até 160 kg por folha sistema
manual e 250 kg automático.
Sistema Zendow de 5
câmaras

40 cores disponíveis e
3 acabamentos à escolha
Dispomos de uma gama de 40
cores com um revestimento de
larga duração. Os produtos são
ensaiados com raios ultravioleta e
oferecem uma garantia de 5
anos, com todas as vantagens
técnicas.
Oferecemos
três
acabamentos: foliado, lacado e
pigmentado em massa.

As
janelas
de
PVC
representam a melhor opção
de sustentabilidade pela sua
combinação
de
alto
rendimento e baixo impacto
ambiental. Optar por janelas
de PVC contribui para a
redução dos gases de efeito de
estufa.
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Construir um lar sustentável
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