
Apresenta ainda a possibilidade Sistema de correr
minimalista especialmente indicado para grandes
dimensões que permite a máxima luminosidade com a
mínima secção vista de alumínio, que permite cobrir
grandes vãos de luz con uma superfície envidraçada de
94%.

A extraordinária capacidade de envidraçamento permite
alojar composições de vidro até 54 mm que garantem as
melhores pestações acústicas e térmicas de um sistema
com estas características.

Está disponível em configurações de folha e fixo, 2 e 4
folhas, sendo a medida máxima de 4000 mm/folha de
largura ou altura.

Apresenta no elemento central uma secção de apenas 25
mm e a possibilidade de embutir totalmente os aros
inferiores, superiores e laterais.

Inclui a possibilidade de abertura motorizada admitindo
pesos até 700 kg, e em abertura manual até 400 kg.
Permite incorporar sistemas de fecho multiponto por
vareta com e sem chave.

Os rolamentos são alojados no aro e as folhas recebem um
carril de inox reforçado que lhes confere uma maior
suavidade de deslizamento.

Trata-se de um sistema com procedimento de montagem
tradicional com aro perimetral e folhas de topo que permite
a desmontagem da folha em caso de rotura do vidro, de
imperfeição de algum perfil, etc.

Sistema Cor-Vision Plus de Correr com RPT



400 Kg Manual
700 Kg Motorizada

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

87

Superfície envidraçada ≤ 14 m²

Sistema Cor-Vision Plus de Correr com RPT

Coeficiente de transmissão térmica

Uw desde 0,9 (W/m K)2

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento: 54 mm

Máximo isolamento acústico Rw=43 dBA

Zonas de cumprimento do RCCTE* I1 I2 I3
*Em função do coeficiente de transmissão térmica do vidro

Aro fixo 180 mm. Porta 2,0 mm.

Folha 69 mm.

Secções Espessura perfilaria

Largura vareta poliamida de 18 a 40 mm

Possibilidades de abertura

Dimensões máximas/folha Peso máximo/folha

Largura (L) = 4.000 mm.

Altura (H) = 4.000 mm.

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.

Correr de 2, 3 e 4 folhas.

Possibilidade de 1 carril (1 folha+1 fixo).


