
TECHNAL

LUMEAL

Valor transmissão térmica:

Uw = 1,2 W/m2.K

• Perfil central de reduzida espessura

• Sistema de drenagem oculta para todas as 

aplicações

• Acessibilidade PMR (Pessoas de Mobilidade Reduzida)

     - Dispositivo para fácil acesso

     - Perfil soleira PMR equipado com perfil rampa

     - Opção de motorização para facilitar a abertura 

       e o fecho de caixilhos de grande dimensão

• Puxadores com design exclusivo

     - Sistemas de fecho: 

            - Simples (1 ponto)

           - Multipontos (2 ou 3 pontos)

• Vista de alumínio reduzida (-35%), com apenas 

68 mm (altura) e 77 mm (largura) visíveis

• Permeabilidade ao ar: Classe 4 (Máxima)

• Dimensões máximas: 

    - 4,50 m (largura) x 2,70 m (altura)

• Peso máximo por folha: 

      - 300 kg (Lumeal) | 600 kg (Lumeal XXL)

• Atenuação acústica equivalente a uma janela de 

batente (RW 37dB)

• Aplicações:

     - 2 carris (até 4 folhas)

     - 3 carris (até 6 folhas)

A janela de correr minimal

www.monteiros.pt
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LUMEAL

O design que optimiza a luz natural. 
Os aros das janelas distinguem-se pelas linhas simples 
e depuradas sem sobreposição de perfis e drenagem 
oculta. O princípio de ligação em corte a direito contribui 
para a pureza da obra. O princípio de “folha oculta” representa 
uma maior vantagem a nível estético: com apenas 68 mm de vista 
de alumínio permite criar um acabamento mais atractivo (em comparação 
com os 150 mm de uma janela de correr tradicional), o que aumenta a superfície 
envidraçada em mais de 8%. O design exclusivo dos puxadores permite personalizar 
o caixilho de correr.

LUMEAL, o design que melhora a performance.
A estética e a performance colocadas ao serviço do 
bem-estar, com linhas minimalistas e um design exclusivo.

Aplicações

2 Carris 3 Carris

Até 4 folhas Até 6 folhas

Lumeal XXL. Máxima, mínima, única.
Lumeal XXL é uma extensão da Lumeal mínima da Technal para 
vãos de dimensões fora do comum. O seu sistema de rolamentos 
permite realizar folhas até 600 kg de peso, que deslizam 
suavemente e com a máxima precisão. O seu perfil central 
garante maior resistência ao vento, permitindo a realização de 
vãos com alturas notáveis. O perfil superior e lateral podem ser 
ocultados na parede, enquanto que o núcleo central e o perfil 
inferior de pequena dimensão, proporcionam uma vista elegante 
e minimalista. Lumeal XXL é um produto fácil de fabricar, com 
performances que cumprem as normas em vigor.

Segurança integrada. Para garantir a máxima segurança, o sistema de fechos da Lumeal é 
concebido contra actos de vandalismo.
- Sistema de fecho no interior do montante do aro
- Linha de pontos de fecho oculta no montante da folha, inacessível pelo exterior.
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Etiqueta genérica

*Os valores acima descritos podem não corresponder à série 
apresentada, pois estes variam em função de cada medida e 

tipologia de janela.

Esta etiqueta não possui validade no âmbito do SEEP.


