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  OPÇÕES

• 13 modelos à escolha.
• 14 cores à escolha. Só Unicolor.
• Diversos acessórios: manípulos e puxadores de barra.
• Fechadura automática opcional.

  DIMENSÕES MÁXIMAS E MÍNIMAS

Produto

• Máxima segurança e durabilidade • Excelente isolamento térmico •

PORTA MONOPAINEL STEELMODELO
Largura Altura

mín. máx. mín. máx.

Lisse

854 mm 1.064 mm 1.927 mm 2.367 mm
Carré

Raie

Ruban

Cascade 840 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

Tour 840 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

Ligne

840 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

Piano

Ornement

Âme

Éclipse

Calibre 870 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

Vedette 940 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

As janelas e portas K-Line têm uma garantia de 10 anos contra possíveis defeitos de fabrico que as tornem
inadequadas ao uso para o qual foram fabricadas. Consulte no nosso site as condições e exclusões estabelecidas.

  OPÇÕES DE 
CONFIGURAÇÃO 

Abertura interior

1 folha

K•LINE 
Tel. (+34) 935 735 320 -Fax (+34) 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona) - ESPANHA
aluminio@ventanaskline.com

+ (34) 935 735 320Tél.Webwww.janelaskline.com

 + COR
 
• 14 cores à escolha. Unicolor.

 + DESENHO
 
• Puxadores e manípulos

 + SEGURANÇA
• Folha monopainel de 70 mm com revestimento
   de aço ultra resistente.
• Vidro triplo de segurança integrado na folha com
   junta no perfil e sem bites.
• A porta de série está equipada com fechadura
   de alta segurança de seis pontos RC2 acionada
   manualmente.
• Fechadura automática opcional.

70 mm

MAN-1
Acabamento plano
Cor branco

MAN-1
Acabamento plano
Cor preto

MAN-1
Acabamento plano
Cor aço

ref.: BT4 ref.: BT5 ref.: BT6

ENCONTRE-NOS EM www.janelaskline.com Tél.Web

Ral
3004 TX

Cobre TXRal
9007 TX

Ral
7022 CM

Branco mate
(RAL 9016 CM)

Noir 2100
sable TX

Ral
9006 TX

Ral 
9005 TX

34000 CMRal
9005 CM

Ral 
7016 CM

Cinzento TX Ouro CM

Ral
5003 TX



• Paneles para personalizar la puerta

 + ESTÉTICA
• 13 modelos com diversas combinações possíveis.
• Motivos estampados (idênticos na parte exterior e na interior, exceto no rodapé).
• Goteira prateada, com veda-portas.
• 14 cores à escolha.

 + RENDIMENTO

ISOLAMENTO TÉRMICO Ud até  0,7 W/m2.K.

ISOLAMENTO ACÚSTICO Abertura máxima com mecanismos ASAM ou AC: 33dB

FLUXO DE AR (mín-máx) a 10Pa: 20/30/45 m3/h

 CERTIFICAÇOES
• Isolamento térmico até Ud 0,7 W/m2.K
• Classificação AEV: A*4 E*7B V*A3

PORTA MONOPAINEL STEEL
• Fabricadas em aço de última geração ultrarresistente de 70 mm • Com rotura térmica •
 • Acabamentos de alta qualidade, com ou sem vidro •

 FICHA TÉCNICA
• Cremona com 6 pontos de fecho.
• Caixilho de alumínio com rotura térmica.
• Caixilho da folha com polímero (ótimo isolamento térmico).
• Vidro triplo 44.2/20/4/20/44.2 fosco de ambos lados.
• Junta de estanqueidade dupla (caixilho e folha).
• Painéis a pedido (diversos modelos disponíveis).
• Ferragens:
  - Cremona com pernos com fecho sobre a travessa do basculante
    com perno tipo botão-cogumelo antirroubo.
 - 1 fechadura de cilindro standard com pernos excêntricos de fecho.
  - cilindro standard certificado – classe A.
  - Três dobradiças.
  - Basculante ajustável em três posições.
  - Remate de solo de 20 mm.
• Folha monopainel de 70 mm de grossura.

Consulte todas as secções na ficha do produto do nosso site 
www.ventanaskline.com (PROFISSIONAIS)

VANTAGENS
•13 modelos com diversas combinações possíveis.
• Isolamento térmico até Ud 0,7 W/m2.K
• Folha monopainel e caixilho de alumínio com rotura térmica.
• Fechadura de elevação de alta segurança de série, com 6 pontos de fecho.
• Vidro triplo de segurança integrado na folha com junta no perfil e sem bites.
• Caixilho sem tapa-juntas e com opção de tapa-juntas de 40 mm.
• Soleira em alumínio anodizado de 20 mm de acordo com a norma pessoas com mobilidade
   reduzida PMR, com rotura térmica.
• Equipamento de série dobradiças bidimensionais que permitem efetuar a regulação da folha em
   altura e em largura sem a desmontar.
• Ajustamento perfeito para uma máxima solidez, estanquicidade e facilidade de controle.
• 14 cores à escolha, termolacados com tratamento anticorrosão.
• Motivos estampados (idênticos na parte exterior e na interior, exceto no rodapé).
• Goteira da mesma cor integrada com veda-portas.
• Portas 100 % à medida.

SECÇÃO VERTICAL
Em solo acabado

LISSE CASCADE CARRE RAIE

PIANO

LIGNE

VEDETTE

AME

ECLIPSE

RUBAN

TOUR

CALIBRE ORNAMENT

SECÇÃO HORIZONTAL
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  OPÇÕES

• 13 modelos à escolha.
• 14 cores à escolha. Só Unicolor.
• Diversos acessórios: manípulos e puxadores de barra.
• Fechadura automática opcional.

  DIMENSÕES MÁXIMAS E MÍNIMAS

Produto

• Máxima segurança e durabilidade • Excelente isolamento térmico •

PORTA MONOPAINEL STEELMODELO
Largura Altura

mín. máx. mín. máx.

Lisse

854 mm 1.064 mm 1.927 mm 2.367 mm
Carré

Raie

Ruban

Cascade 840 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

Tour 840 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

Ligne

840 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

Piano

Ornement

Âme

Éclipse

Calibre 870 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

Vedette 940 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm

As janelas e portas K-Line têm uma garantia de 10 anos contra possíveis defeitos de fabrico que as tornem
inadequadas ao uso para o qual foram fabricadas. Consulte no nosso site as condições e exclusões estabelecidas.

  OPÇÕES DE 
CONFIGURAÇÃO 

Abertura interior

1 folha

K•LINE 
Tel. (+34) 935 735 320 -Fax (+34) 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona) - ESPANHA
aluminio@ventanaskline.com

+ (34) 935 735 320Tél.Webwww.janelaskline.com

 + COR
 
• 14 cores à escolha. Unicolor.

 + DESENHO
 
• Puxadores e manípulos

 + SEGURANÇA
• Folha monopainel de 70 mm com revestimento
   de aço ultra resistente.
• Vidro triplo de segurança integrado na folha com
   junta no perfil e sem bites.
• A porta de série está equipada com fechadura
   de alta segurança de seis pontos RC2 acionada
   manualmente.
• Fechadura automática opcional.

70 mm

MAN-1
Acabamento plano
Cor branco

MAN-1
Acabamento plano
Cor preto

MAN-1
Acabamento plano
Cor aço

ref.: BT4 ref.: BT5 ref.: BT6

ENCONTRE-NOS EM www.janelaskline.com Tél.Web

Ral
3004 TX

Cobre TXRal
9007 TX

Ral
7022 CM

Branco mate
(RAL 9016 CM)

Noir 2100
sable TX

Ral
9006 TX

Ral 
9005 TX

34000 CMRal
9005 CM

Ral 
7016 CM

Cinzento TX Ouro CM

Ral
5003 TX
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  OPÇÕES

• 13 modelos à escolha.
• 14 cores à escolha. Só Unicolor.
• Diversos acessórios: manípulos e puxadores de barra.
• Fechadura automática opcional.

  DIMENSÕES MÁXIMAS E MÍNIMAS

Produto

• Máxima segurança e durabilidade • Excelente isolamento térmico •

PORTA MONOPAINEL STEELMODELO
Largura Altura

mín. máx. mín. máx.

Lisse

870 mm 1.110 mm 1.960 mm 2.400 mm
Carré

Raie

Ruban

Cascade 870 mm 1.160 mm 2.000 mm 2.400 mm

Tour 870 mm 1.160 mm 1.970 mm 2.400 mm

Ligne

900 mm 1.160 mm 1.970 mm 2.400 mm

Piano

Ornement

Âme

Éclipse

Calibre 930 mm 1.160 mm 1.970 mm 2.400 mm

Vedette 1.000 mm 1.160 mm 1.970 mm 2.400 mm

As janelas e portas K-Line têm uma garantia de 10 anos contra possíveis defeitos de fabrico que as tornem
inadequadas ao uso para o qual foram fabricadas. Consulte no nosso site as condições e exclusões estabelecidas.

  OPÇÕES DE 
CONFIGURAÇÃO 

Abertura interior

1 folha

K•LINE 
Tel. (+34) 935 735 320 -Fax (+34) 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona) - ESPANHA
aluminio@ventanaskline.com

+ (34) 935 735 320Tél.Webwww.janelaskline.com

 + COR
 
• 14 cores à escolha. Unicolor.

 + DESENHO
 
• Puxadores e manípulos

 + SEGURANÇA
• Folha monopainel de 70 mm com revestimento
   de aço ultra resistente.
• Vidro triplo de segurança integrado na folha com
   junta no perfil e sem bites.
• A porta de série está equipada com fechadura
   de alta segurança de seis pontos RC2 acionada
   manualmente.
• Fechadura automática opcional.

70 mm

MAN-1
Acabamento plano
Cor branco

MAN-1
Acabamento plano
Cor preto

MAN-1
Acabamento plano
Cor aço

ref.: BT4 ref.: BT5 ref.: BT6

ENCONTRE-NOS EM www.janelaskline.com Tél.Web

Ral
3004 TX

Cobre TXRal
9007 TX

Ral
7022 CM

Branco mate
(RAL 9016 CM)

Noir 2100
sable TX

Ral
9006 TX

Ral 
9005 TX

34000 CMRal
9005 CM

Ral 
7016 CM

Cinzento TX Ouro CM

Ral
5003 TX




