
TECHNAL

SOLEAL Batente

Valor transmissão térmica:

Uw = 0,9 W/m2.K

• Três perfis disponíveis: 55 mm, 65 mm e 75 mm

• Três diferentes tipos de folha:

      - Oculta, Mínima e Vista

• Diferentes linhas estéticas:

      - Contemporâneo, Clássico e Tradição

• 2 versões de abertura (Interior e Exterior)

• Vasta oferta de puxadores

• Grande variedade de acabamentos

• Segurança garantida:

      - Até 6 pontos de fecho (com ou sem chave)

      - Classe RC2 (norma EN-1627-30)

• Grandes dimensões: até 1,10 m x 2,70 m (folha)

• Peso máximo: até 130 kg (folha)

• Excelente barreira contra o ruído (RW 46 dB)

• Permeabilidade ao ar: Classe 4 (máxima)

• Estanquidade à água: Classe E1800 (máxima)

• Resistência à acção do vento: Classe C5 (máxima)

• Enchimento até 52 mm (62 mm no aro fixo)

• Múltiplas aplicações:

      - 1 e 2 Folhas | Caixilho fixo | Compostos

      - Janela à italiana 

      - Projectante

      - Basculante

      - Pivotante (vertical ou horizontal)

      - Oscilo-paralelo

      - Ferragens ocultas

Uma escolha, soluções múltiplas
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TECHNAL
SOLEAL

Um conceito único
A oferta Soleal propõe múltiplas possibilidades para os seus projectos. Soleal é dividida em 
três famílias principais de abertura: Oculta, Mínima e Vista. A concepção evolutiva da gama 
permite encarar os futuros regulamentos térmicos cada vez mais exigentes. As porta-janelas 
também estão disponíveis na versão PMR (Pessoas de Mobilidade Reduzida). A envolvente de 
instalação e de revestimento é comum às portas e às janelas de correr SOLEAL.

A junta exterior em cunha faz 
desaparecer a folha móvel, 
fazendo-a confundir-se com 
um fixo. As formas atraentes 
e minimalistas lembram o  
aspecto das caixilharias de 
aço utilizadas, antigamente, 
no sector residencial.

Um perfil decorativo clipável 
pelo lado exterior sublinha 
discretamente a presença 
da folha móvel, dando um 
aspecto de modernidade à 
caixilharia.

Uma massa visível equilibrada 
entre folha e aro, sublinham um 
aspecto sólido e de qualidade 
do caixilho.
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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.

52 mm

17 mm

OCULTA MÍNIMA VISTA


