Dobradiças para Portas
(Alumínio/Aço)

TURBAND 4

TÜRBAND 4 - A DOBRADIÇA MAIS RÁPIDA DE MONTAR:
“Perfurar - Aparafusar - Pronto. De aplicação universal, com regulação tridimensional
e provada pela CE, o que já é completamente normal numa dobradiça. Agora há algo
completamente novo: A dobradiça 4 com o inovador parafuso de ancoragem. A nova
dobradiça 4 ao invés de ser fixada através de uma placa de fixação, é aparafusada com
um parafuso de ancoragem directamente no perfil. Este procedimento é adequado
para quase todos os sistemas de perfis comuns com isolamento térmico. No futuro
não será necessário fazer ponte das câmaras de isolamento térmico através de buchas
espaçadoras. O parafuso de ancoragem evita a deformação das câmaras.

DOBRADIÇA 60 AT” – MAIS CONFORTO PARA O FABRICANTE DE PORTAS:
Uma dobradiça para muitos casos de aplicação. As dobradiças da série 60 AT são
aplicáveis universalmente em quase todos os sistemas de perfil. A peça da dobradiça
da folha e a do caixilho vêm equipadas com uma bucha de apoio isenta de manu
tenção. Isso melhora as características de deslizamento para mais do que cem mil
ciclos. Além disso, a dobradiça aparafusável pode ser regulada em seis direções por
uma pessoa e sem ajustar os parafusos de fixação.

DOBRADIÇA KLEMMBAND - PARA A MONTAGEM RÁPIDA SEM PERFURAR:
Três características transformam a dobradiça de encaixe em um produto confortável:
Um elemento de fixação dividido em duas peças facilita a montagem da dobradiça.
O dispositivo auxiliar integrado no elemento de fixação permite tanto a possibilidade
da montagem por uma pessoa só como a colocação local das dobradiças no perfil
montado. A dobradiça de encaixe é regulável horizontal e verticalmente sem ter que
retirar nem subir a porta. O pino dentado patenteado utilizado pela primeira vez em
uma dobradiça de encaixe garante a regulação contínua sem influir sobre a pressão de
vedação.

VL-BAND AL - A DOBRADIÇA OCULTA:
A dobradiça VL AL é especialmente requisitada entre os fabricantes de portas,
projectistas e arquitectos que ao realizar as suas obras dão valor à estética sem
compromissos, para quem a durabilidade das dobradiças utilizadas é importante e
esperam um alto nível de segurança. Na arquitectura tanto hoje como ontem as
formas claras com alta funcionalidade e qualidade são características distintivas.
É neste aspecto que se orienta o desenvolvimento das dobradiças ocultas para portas
de alumínio e aço, dito da forma da Dobradiça VL AL e VL ST.
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Cores, Capas, Manetes e Dobradiças
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*Cores indicativas

Cor 6 - Preto (RAL 9005)
Cor 5 - Bronze escuro (RAL 8022)
Cor C - Titânio C (F9)
Cor 1 - Aluminio (RAL 9006)
Cor 7 - Branco (RAL 9016)
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