
LUZ E CONFORTO

K•LINE
innova para mim





K•LINE PRIMEIRO FABRICANTE EUROPEU
DE JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO

A K•LINE, líder europeia no desenho e fabrico de 
janelas e portas de alumínio para arquitetura e 
construção sustentável, é uma empresa do Grupo 
Liébot — líder europeu do setor com mais de 40 
anos de experiência no fabrico de janelas, portas 
e fachadas de alumínio.
Concebe, desenvolve e fabrica as suas próprias 
séries de janelas e portas, do início ao fim.

Para tal, possui 6 instalações industriais de 
produção supermodernizadas em Espanha e 
França, dotadas da mais alta tecnologia com 
processos de produção e ferramentas de trabalho 
de vanguarda e fabrico 4.0, e com introdução da 
robótica nos sistemas de fabrico.
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K•LINE INNOVA
A PENSAR EM SI Os armazéns logísticos automatizados 

são  um claro exemplo da nossa aposta na 
modernização das fábricas, tendo introduzido 
a robótica nos processos de fabrico para obter 
um controlo total da produção e do produto.
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as máximas prestações do produto com 
qualidade no acabamento, a melhor relação 
qualidade–preço–serviço do mercado, e a 
máxima garantia do fabricante, é o objetivo 
estabelecido pela K•LINE,
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a pensar em si.



A K•LINE OFERECE-LHE A GAMA MAIS AMPLA
DE JANELAS E PORTAS
ISOLANTES DE ALUMÍNIO
DESCUBRA-AS!
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JANELAS E PORTAS DE CORRER PRATICÁVEIS 12-13

PORTAS DE CORRER DE FOLHA OCULTA ENTRE TABIQUES 18-19
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ESPECIAIS E COMPOSTAS 20-21

PORTAS DE ENTRADA 32-37

CONTROLO SOLAR 24-27
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A luz, o conforto, 
a estética, a cor,             
a segurança...
São a razão de ser das 
janelas e portas
K•LINE
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SUPERFÍCIE ENVIDRAÇADA ÓTIMA:
MAIS ENERGIA SOLAR 
E MAIS LUZ NATURAL!

A K•LINE DÁ-LHE MAIS

LUZ
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Graças à técnica da folha oculta e 
à esbelteza dos perfis, as janelas 
e portas de varanda praticáveis 
K•LINE proporcionam uma 
superfície envidraçada 20 % maior 
do que a de uma janela tradicional.



FAÇA COM QUE ENTRE MAIS 
LUZ NA SUA CASA, 
MAIS POUPANÇA ENERGÉTICA, 
MAIS CONFORTO.

Os raios solares são uma fonte natural 
e gratuita de energia: no inverno, o 
calor do sol (fator solar SW) permite-lhe 
reduzir o consumo por aquecimento, e 
a quantidade de luz natural (coeficiente 
TLw) tem um impacto direto na poupança 
de iluminação artificial. Desta forma, 
promover a captação solar significa 
poupar energia. 
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Compare a superfície 
envidraçada de uma janela 
K•LINE com uma janela 
tradicional de PVC .

!

TORNE A SUA CASA
UM LUGAR MAIS NATURAL 
E SAUDÁVEL



JANELAS E PORTAS DE VARANDA K•LINE
PRATICÁVEIS E OSCILOBATENTES 
(KL-FP) (AIR)
AS MAIS ELEVADAS PRESTAÇÕES COM 
A MÁXIMA ELEGÂNCIA

HARMONIA NO 
INTERIOR E NO 
EXTERIOR DA 
SUA CASA

ELEGÂNCIA 
EM TODOS OS 
PORMENORES
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DÊ À SUA CASA UM AR DE LOFT DO SOHO NOVA-
IORQUINO!

A K•LINE dá-lhe a possibilidade de incluir travessas em folhas 
praticáveis-oscilobatentes e fixos, para simular essas singulares 
janelas industriais de ferro típicas deste bairro popular de Nova 
York.

As janelas e portas de varanda praticáveis ou 
oscilobatentes dotadas da técnica de folha de vidro 
respirante possuem na câmara de ar de 45 mm um 
estore veneziano que permite um controlo ótimo da 
quantidade de luz solar.

MÁXIMO CONFORTO

Em portas de varanda, perfil-guia inferior encastrável que elimina os obstáculos entre interior e 
exterior, adaptado à passagem de deficientes.

Mais informações sobre este produto e complementos em: janelaskline.com
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PORTAS DE VARANDA DE CORRER K•LINE 
DE 2 OU 3 CALHAS (KL-BC)
DE GRANDES DIMENSÔES (KL-BC Plus)
E ELEVÁVEIS (TLS-110)
UM NOVO PADRÃO DE LUZ E CONFORTO
A LUZ EM FORMATO PANORÂMICO!

DESENHO
FUNCIONAL 
A PENSAR 
EM SI
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USUFRUA DE 
UMA AMPLA 
ABERTURA PARA 
O EXTERIOR 
QUE LHE 
PROPORCIONARÁ 
A MÁXIMA LUZ 
NATURAL



Portas de correr de 2 e 3 calhas combinando de 2 a 6 folhas.

Ótimo rendimento térmico e estanqueidade ao ar reforçada.

Em portas de varanda, perfil-guia inferior encastrável que elimina os obstáculos entre interior e 
exterior, adaptado à passagem de deficientes.

Mais informações sobre este produto e complementos em: janelaskline.com
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A SOLUÇÃO IDEAL PARA CAIXILHARIA DE 
VARANDAS E PÁTIOS,
COM AS MÁXIMAS PRESTAÇÕES DE 
ISOLAMENTO, ESTANQUEIDADE E 
SEGURANÇA

Possibilidade de acabamento e abertura em 
esquina. Para portas de correr de 2 e 3 calhas e de 
grandes dimensões.
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Altura máxima de uma porta de 
correr K•LINE standard

Sistema de portas de correr 
eleváveis com um peso 
máximo por folha de 300 kg, 
com rotura térmica. Disponível 
com 2 ou 3 calhas.

Altura máxima de uma 
porta de correr K•LINE
 de grandes dimensões

Até 5000 x 3000 mm (largura x 
altura; 2 calhas / 2 folhas)

3 
m

ts
.

2,
45

 m
ts

.
APROVEITE AINDA MAIS A 
LUZ NATURAL COM AS 
PORTAS DE CORRER DE 
GRANDES DIMENSÕES 
K•LINE

PORTA DE 
CORRER 
ELEVÁVEL 
K•LINE
UMA COMBINAÇÃO 
PERFEITA DE 
SIMPLICIDADE E 
ALTAS
PRESTAÇÕES

Em portas de varanda, perfil-guia inferior encastrável que elimina os obstáculos entre interior e 
exterior, adaptado à passagem de deficientes.

Mais informações sobre este produto e complementos em: janelaskline.com
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PORTAS DE VARANDA DE CORRER 
K•LINE
DE FOLHAS OCULTASENTRE
TABIQUES (KL-BG)
UMA ABERTURA TOTAL PARA O EXTERIOR

FINURA DE 
LINHAS DO 
ALUMÍNIO 
PARA O 
DELEITE DA 
VISTA E DO 
TATO

Ao abrir, as 
folhas ficam 
ocultas entre os 
tabiques, deixando 
uma abertura 
totalmente 
desimpedida para 
o exterior
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SE PENSA QUE O MAIS IMPORTANTE É O ESPAÇO, A LUZ E A LIBERDADE DE MOVIMENTOS, 
ESTA PORTA DE CORRER DE FOLHAS OCULTAS ENTRE TABIQUES FOI CRIADA PARA SI

Em portas de varanda, perfil-guia inferior encastrável que elimina os obstáculos entre interior e 
exterior, adaptado à passagem de deficientes.

Mais informações sobre este produto e complementos em: janelaskline.com
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JANELAS E PORTAS DE VARANDA K•LINE 
ESPECIAIS E COMPOSTAS
JOGUE COM AS FORMAS COM AS 
JANELAS K•LINE!

COMPOSTAS, 
ARQUEADAS, 
TRIANGULARES, 
TRAPEZOIDAIS...
DÊ UM TOQUE 
ESPECIAL À SUA 
CASA!
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CE O ENCANTO DE UM VÃO DE JANELA 
ANTIGO OU DÊ UM TOQUE ORIGINAL AO 
SALÃO

Mais informações sobre este produto e complementos em: janelaskline.com
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A norma acústica para os edifícios novos estabelece um 
isolamento mínimo de fachada de 30 dB (residencial) a 45 dB 
para ambientes extremos (circunvalações, caminhos de ferro, 
aeroportos, etc.).
Para a sua tranquilidade, as janelas e portas de correr K•LINE 
estão equipadas de série com vidros que lhes permitem obter 
um nível de conforto sonoro RA,tr de 30 a 44 dB..
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CONFORTO
A K•LINE DÁ-LHE MAIS

Para satisfazer as suas expetativas 
de conforto, isolamento e poupança 
de energia, na K•LINE usamos nas 
carpintarias o melhor das tecnologias 
de isolamento para responder aos 
mais exigentes requisitos térmicos 
e acústicos de estanqueidade ao 
ar, tanto em obras novas como de 
reabilitação.

O MELHOR ISOLAMENTO
COM A MÁXIMA ESBELTEZA



Não é necessário que uma janela tenha
uma grossura excessiva para ter um 
bom isolamento. Na K•LINE, graças às 
propriedades do alumínio e ao seu
núcleo interior de PVC multicâmara,  
combinamos a esbelteza e a finura dos 
nossos perfis com o máximo
isolamento térmico (até Uw 0,84 W/m2.K.) e 
acústico (até RA,tr 44 dB), os mais elevados 
do mercado.

TORNE A SUA CASA UMA 
ILHA DE PAZ
E HARMONIA.
NO INVERNO E NO VERÃO 
POUPARÁ  ENERGIA
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FAÇA DA SUA CASA
UM LUGAR MAIS SUSTENTÁVEL



CONTROLO DA LA LUZ SOLAR 
ESTORES
PROTEÇÃO SOLAR 
E OCULTAÇÃO

CONTROLE AO 
SEU GOSTO A LUZ 
SOLAR QUE ENTRA 
NA SUA CASA.

A K•LINE 
OFERECE-LHE 
DIVERSAS OPÇÕES 
PARA QUE 
ENCONTRE O SEU 
PONTO ÓTIMO DE 
BEM-ESTAR.
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SISTEMA ScreenBlock 
A solução ótima de elevada resistência que permite cobrir 
grandes superfícies até 14 m², em substituição da instalação de 
estores.
Ocultação total da luz graças ao tecido blackout, conseguindo o 
máximo isolamento térmico e acústico.
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Mais informações sobre os produtos K•LINE de controlo da luz solar em: janelaskline.com



ESTORES MONOBLOC 
Diretamente integrados na janela num único bloco, tanto em 
obras novas como de reabilitação.
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PERSIANAS K-FLEX 
Persiana graduável de lâminas planas flexíveis com fixação 
direta e individual de cada lâmina aos cordões de orientação.

MOSQUITEIROS K-PLISS 
Concebidos para se adaptarem 
perfeitamente à gama de janelas e portas 
K•LINE, tanto para pequenas como para 
grandes dimensões.
O sistema de funcionamento sem 
mecanismos de risco tornam-no seguro 
para ser usado por qualquer pessoa.

Mais informações sobre os produtos K•LINE de controlo da luz solar e mosquiteiros em: janelaskline.com
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DESENHO SEM CONCESSÕES
QUANTO MAIS FUNCIONAL, MAIS ESTÉTICO
Através do desenho cuidadoso de cada pormenor das suas janelas, 
a K•LINE persegue um objetivo:
Que ao contemplar ou ao manusear as suas carpintarias tenha 

a perceção da perfeição.

Pureza de linhas e proporções equilibradas. 
Personalidade e estilo discreto  que  combina 
força e delicadeza,  e encaixa perfeitamente 
nas zonas habitáveis, novas ou reabilitadas.
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DISEÑO
A K•LINE DÁ-LHE MAIS
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Cores lacadas em mate, lacados texturizados, lacados 
com a aparência de madeira anodizados... cores e 
tonalidades mais de acordo com as tendências atuais 
e que combinam melhor com o ambiente.

30 CORES À ESCOLHA
MAIS A OPÇÃO BICOLOR
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COR
A K•LINE DÁ-LHE MAIS



Deixe a sua imaginação voar, descubra 
o seu lado mais criativo imprimindo 
caráter ao interior da sua casa e 
destaque a fachada com a gama de 
cores K•LINE e a opção bicolor:
Blanco mate en el interior.  
Uma cor diferente, à escolha de entre 
as da gama, no exterior.

FAÇA DA SUA CASA
UM LUGAR MAIS ESPECIAL

A  K•LINE ATREVE-SE
COM AS CORES PARA SI.
E VOCÊ... ATREVE-SE?
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Mais informações e tabela de cores K•LINE em: janelaskline.com



PORTAS DE ENTRADA K•LINE 
PREMIUM
O DESENHO E A SEGURANÇA, JUNTOS 
COM UM ISOLAMENTO INIGUALÁVEL

REQUINTADO DESENHO 
COM INÚMERAS 
OPÇÕES DE PAINEL E 
PUXADORES À ESCOLHA 
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Portas isolantes de alto rendimento e uso intensivo dotadas de dispositivos de segurança eficazes.
APAINELADAS OU ENVIDRAÇADAS. Fabricadas 100 % à medida com 10 anos de garantia K-Line.

Mais informações sobre este produto e complementos em: janelaskline.com
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PORTAS DE ENTRADA K•LINE 
MONOPAINEL ALU
SEGURANÇA E ESTÉTICA COM O MAIS ELEVADO 
RENDIMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

A K•LINE OFERECE-LHE A 
PORTA MAIS PERSONALIZÁVEL 
DE TODAS, GRAÇAS AO 
SISTEMA GRAFIK SISTEM®.

ENTRE NUMA NOVA DIMENSÃO 
EMOCIONAL E DEIXE A SUA 
INSPIRAÇÃO VOAR.

A K•LINE NÃO DEIXA 
NADA AO ACASO PARA 
TRANSMITIR ELEGÂNCIA.
SUBTIL COMBINAÇÃO DE 
MATERIAIS: O
ALUMÍNIO, A CERÂMICA 
E O VIDRO MISTURAM-
SE EM HARMONIA COM 
O QUATUOR, SISTEMA 
DECORATIVO PARA A 
COLEÇÃO SURFACE, 
COM 4 ACABAMENTOS 
SUBLIMES GRAÇAS AO 
EFEITO DA MATÉRIAA.
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8 COLEÇÕES para as portas Monopainel-Alu, cada uma com a sua própria 
personalidade, dotadas de dispositivos de segurança eficazes. Diversos estilos: 
MODERNO, CONTEMPORÁNEO, CLÁSICO...

Mais informações sobre este produto e complementos em: janelaskline.com y lapuertademicasa.es
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UMA ESCOLHA 
DE QUALIDADE 
PARA UMA PORTA 
ISOLANTE E 
ELEGANTE.

O AÇO DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO 
ULTRARRESISTENTE 
DE 70 mm 
PROPORCIONA A 
MÁXIMA SEGURANÇA 
E DURABILIDADE.
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PORTAS DE ENTRADA K•LINE 
MONOPAINEL STEEL
A RESISTÊNCIA 
DO AÇO LIGADA A
UM ISOLAMENTO
INIGUALÁVEL



13 MODELOS para as portas 
Monopainel-Steel, produzidas com uma 
avançada tecnologia de estampagem que 
lhes confere um desenho refinado, com 
acabamentos de alta qualidade, com ou sem 
envidraçamento, e um excelente nível de 
rendimento de isolamento
(Ud até 0,7 W/m².K).
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Mais informações sobre este produto e complementos em: janelaskline.com



MAIS PROTEÇÃO 
PARA OS SEUS E OS SEUS BENS

A K•LINE dotou todas as portas e 
janelas com sistemas de segurança 
para lhe garantir uma maior 
tranquilidade a si e aos seuss.
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SEGURANÇA
A K•LINE DÁ-LHE MAIS



Capture com o seu smartphone o 
código QR e surpreenda-se com a prova 
de segurança realizada nas nossas 
instalações com uma janela K•LINE.

QUANDO A NOITE CAI OU SE 
ESTIVER AUSENTE,
A K•LINE CONTINUA A 
GARANTIR-LHE A MAIOR 
TRANQUILIDADE

Inúmeras opções de segurança 
com fechos multiponto, sistemas 
antialavanca e vidros antirroubo de 
elevado rendimento, para evitar possíveis 
intrusões e roubos, diminuindo o 
montante do valor do seguro.
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FAÇA DA SUA CASA
UM LUGAR MAIS SEGURO



A K•LINE A MELHOR SOLUÇÃO
PARA A REABILITAÇÃO
RENOVE, EMBELEZE, MELHORE E 
REVALORIZE O SEU PATRIMÓNIO

AO SUBSTITUIR 
AS SUAS ANTIGAS 
CARPINTARIAS 
COM K•LINE 
FICA SEMPRE A 
GANHAR
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A reabilitação costuma consistir em substituir 
os antigos caixilhos por uma nova carpintaria, 
“uma janela dentro de uma janela”, que se traduz 
numa diminuição da superfície envidraçada e, por 
conseguinte, numa diminuição da luminosidade. 

Com a K•LINE, a janela adapta-se perfeitamente à 
reabilitação com a técnica de folha oculta. Devido à 
sua fineza excecional de apenas 63 mm, conserva a 
mesma grossura que o antigo caixilho, mantendo e até 
mesmo aumentando a superfície envidraçada do vidro 
inicial, proporcionando mais luz e claridade ao espaço 
interior.

Mais informações sobre este produto e complementos em: janelaskline.com
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MAIS RAZÕES PARA ESCOLHER 
PORTAS E JANELAS K•LINE

A K•LINE MARCA DIFERENÇAS
A K•LINE concebe e desenvolve as suas próprias 
séries de janelas e portas, do início ao fim, 
investigando constantemente para obter as 
melhores prestações do produto e rendimento dos 
materiais, e são as únicas janelas e portas dos 
mercados espanhol e português que são entregues 
totalmente fabricadas, prontas a serem instaladas, 
sem necessidade de montagem ou acoplamento 
algum na obra anterior à instalação; tal como as 
recebe o instalador, é como as monta na casa do 
cliente.

NA INSTALAÇÃO,
A K•LINE MANTÉM AS SUAS 
EXIGÊNCIAS
Para que a carpintaria tenha um rendimento ótimo, 
a instalação tem de ter igual rigor que o fabrico. Por 
isso, trabalhamos exclusivamente com instaladores 
de profissionalismo e competência reconhecidos, que 
formamos e reciclamos periodicamente na colocação 
em obra dos nossos produtos. Assim, podemos 
garantir o perfeito isolamento e durabilidade das 
nossas carpintarias. 

MÁXIMA GARANTÍA
As janelas e portas K•LINE têm uma 
garantia de 10 anos contra possíveis 
defeitos de fabrico.
Consulte no nosso site as condições e 
exclusões estabelecidas.

PLANO RENOVE
Os produtos K•LINE cumprem os requisitos dos 
planos RENOVE dos governos, que permitem 
solicitar os subsídios que corresponderem.

MÁXIMAS CERTIFICAÇÕES
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A ETIQUETA IDENTIFICATIVA 
DA K•LINE

A K•LINE fabrica e monta as janelas e portas nas 
suas próprias fábricas, obtendo um controlo total da 
produção e do produto. Por isso, as nossas janelas e 
portas estão equipadas com uma etiqueta de garantia 
identificativa sobre a rastreabilidade do produto, com 
a qual, através de um código QR, é possível conhecer 
toda a sua vida: quando e como foi fabricado, as 
dimensões, os vidros e complementos que possui, o 
peso dos vidros, as referências de cor, a marcação CE 
do produto (isolamento térmico e acústico, transmissão 
luminosa, fator solar e classificação ar, água e vento 
AEV), quem e quando a instalou, etc.
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Com a K•LINE, a domótica entra na sua casa para lhe 
oferecer a comodidade de ter a casa conectada. Descubra 
a K•LINE Smart Home, a inovação que lhe simplifica a vida, 
com os detetores de bloqueio integrados (DVI) para janelas 
e portas que, combinados com a app para smartphones 
ou tablets, lhe permitem obter informações permanentes 
sobre a segurança da sua casa e controlar os elementos 
e instalações que lhe tornam a vida mais cómoda e 
confortável.

A Smart Home, a solução da K•LINE para que a 
janela conectada se torne o novo padrão, garantindo a 
compatibilidade com os produtos do setor energético e o 
aquecimento, bem como a integração com outros objetos 
conectados.

A JANELA CONECTADA
ACESSÍVEL A TODA A GENTE

Janelas

Agenda

Palcos

Habitação

Consumo

Iluminação

Estores  

Aquecimento

Portas de entrada

Alarme

Portões
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Uma folha Duas folhas Oscilobatente Abatível

JANELAS E PORTAS DE VARANDA DE PRATICÁVEIS E OSCILOBATENTES (KL-FP)

3 folhas 4 folhas 6 folhas 2 folhas em esquina 3 hojas em esquina

PORTAS DE VARANDA DE CORRER DE 2 E 3 CALHAS (KL-BC y KL-BC Plus) (2,3,4 ou 6 folhas sobre 2 ou 3 calhas, até 6,80 m de comprimento)

2 folhas

JANELAS E PORTAS DE VARANDA ESPECIAIS E COMPOSTAS

Arqueada Triangular Trapezoidal Composta

PORTAS DE VARANDA DE CORRER DE FOLHAS OCULTAS ENTRE TABIQUES (KL-BG) (1, 2 ou 4 folhas sobre 1 ou 2 calhas, até 4,60 m de comprimento)

1 folha sobre 1 calha 2 folhas sobre 1 calha 2 folhas sobre 2 calhas 4 folhas sobre 2 calhas Acabamento em esquina

PORTAS DE VARANDA DE CORRER ELEVÁVEIS (TLS-110) (2 a 4 folhas sobre 2 ou 3 calhas) 

1 folha + 1 fixo 2 folhas 2 folhas + 2 fixos 4 folhas

PORTAS DE ENTRADA

1 folha 1 folha + 1 fixo lateral 1 folha + 1 fixo superior 2 folhas + 1 fixo superior1 folhas + 2 fixos laterais 2 folhas + 2 fixos laterais2 folhas

INÚMERAS POSSIBILIDADES. TIPOS DE ABERTURA

folhasfolha
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Distribuidor autorizado K•LINE:

MAIS INFORMAÇÕES E DESCARGA DE CATÁLOGOS EM: 

www.janelaskline.com
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