oPÇÕES
DE

CONFIGURAÇÃO

+ SEGURANÇA
FECHADURA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA COM 4 PONTOS DE FECHO

Tipo de abertura: exterior e interior

Produto

ficha técnica DOS PANÉIS
• Painéis de 58 mm de grossura constituídos por duas chapas de 1,5 mm externas
e com recheio isolante interno termoacústico de segurança composto por
contraplacado marítimo e polietileno de alta densidade.
• Modelos com vidro de segurança: 33.1 Fosco / c18 / 4 mm / c18 / Fosco 4 mm.

1

DIMENSÕES INDICATIVAS
1 folha

2 folhas

Largura

Altura

MÁXIMAS

1.200 mm

2.400 mm

MÍNIMAS

600 mm

1.700 mm

PUERTA PREMIUM (APAINELADA)

Ao fechar a porta, ativa-se automaticamente a saída dos 3
fechos, bloqueando-se completamente.
Estes fechos automáticos desbloqueiam-se com a simples ação
do puxador.

2

O fecho central é acionado através da chave obtendo o fecho em
4 pontos. A segurança do bloqueio automático está combinada
com a possibilidade de incluir um porteiro elétricoque
liberta simultaneamente os 3 pontos de fecho automáticos
desbloqueando a porta.

3

1 folha + fixo lateral, direito ou esquerdo.
Com painel ou envidraçado.

Depois de fechada, esta regressa à posição de bloqueio
automático mecânico múltiplo.

4
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2 folhas + fixos laterais.
Com painel ou envidraçado.

+ OPÇÕES / IMPRESSÃO DIGITAL

1 hoja o dos hojas + fijo superior.
Com painel ou envidraçado.

• Inúmeras opções de personalização para a porta Premium •

K•LINE
Tel. (+34) 935 735 320 -Fax (+34) 935 735 321
Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona) - ESPANHA
aluminio@ventanaskline.com

Abertura da porta através de reconhecimento de impressão digital.

ENCUÉNTRENOS EN

www.janelaskline.com

Web

Tél.

www.janelaskline.com

Web

Tél.

+ (34) 935 735 320

PAINÉIS PARA PORTA PREMIUM

PUXADORES

DOBRADIÇAS

• Painéis para personalizar a porta

Dobradiça à vista.
Peso máximo 160 Kg

Dobradiça oculta.
Peso máximo 130 Kg
ref.: BT4

ref.: BT5

ref.: BT6

ref.: BT11

MOLA OCULTA AÉREA
KL-0

KL-3050

KL-3051

KL-3053

KL-3060

ref.: 455

ref.: AUSTRAL

ref.: AI350R
ref.: BT7

ref.: BT8

ref.: BT9

DISPONÍVEIS
EM TODAS AS
CORES
DA GAMA
VIGENTE.
Veja a carta de cores em: www.
ventanaskline.com/ carta-decores-espanha

KL-225/3

KL-225/4

KL-223

+ OPÇÕES
MANÍPULOS

KL-215

MAN-1
Acabamento plano
Cor branca

MAN-1
Acabamento plano
Cor preta

MAN-1
Acabamento plano
Cor aço

MAN-2
Acabamento arredondada
Cor aço

Remate de solo plano para mantener a
estanqueidade ao ar

Zonas transparentes envidraçadas com
vidro triplo de 58 mm
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1

DIMENSÕES INDICATIVAS
1 folha

2 folhas

Largura

Altura

MÁXIMAS

1.200 mm

2.400 mm

MÍNIMAS

600 mm

1.700 mm

PUERTA PREMIUM (APAINELADA)
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fechos, bloqueando-se completamente.
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do puxador.

2

O fecho central é acionado através da chave obtendo o fecho em
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3

1 folha + fixo lateral, direito ou esquerdo.
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Depois de fechada, esta regressa à posição de bloqueio
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2 folhas + fixos laterais.
Com painel ou envidraçado.

+ OPÇÕES / IMPRESSÃO DIGITAL

1 hoja o dos hojas + fijo superior.
Com painel ou envidraçado.

• Inúmeras opções de personalização para a porta Premium •
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