
COR 60 RPT

• Sistema de janela articulada com 60 mm de 
profundidade

• Ruptura térmica de 24 mm
• Redução acústica até 48 dB
• Espessura máxima do vidro até 46 mm

Uw a partir de 1,0 (W/m²K)

Rw=48 dB

Acessórios Compatíveis



COR 70 INDUSTRIAL

• Sistema de janela articulada com 70 mm de 
profundidade

• Ruptura térmica de 32 mm
• Redução acústica até 44 dB
• Espessura máxima do vidro até 55 mm

Uw a partir de 0,9 (W/m²K)

Rw=44 dB

• Sistema de janela articulada com 70 mm de 
profundidade

• Ruptura térmica de 32 mm
• Redução acústica até 46 dB
• Espessura máxima do vidro até 40 mm

Uw a partir de 1,0 (W/m²K)

Rw=46 dB

COR 70 FOLHA OCULTA

Acessórios Compatíveis



COR 80 INDUSTRIAL

• Sistema de janela articulada com 80 mm de 
profundidade

• Ruptura térmica de 45 mm
• Redução acústica até 46 dB
• Espessura máxima do vidro até 65 mm

Uw a partir de 0,8 (W/m²K)

Rw=46 dB

• Sistema de janela articulada com 80 mm de 
profundidade

• Ruptura térmica de 45 mm
• Redução acústica até 46 dB
• Espessura máxima do vidro até mm

Uw a partir de 0,8 (W/m²K)

Rw=46 dB

COR 80 FOLHA OCULTA

Acessórios Compatíveis



ALU-STEEL RPT CLÁSSICA

• Uma série desenvolvida para combinar os 
execelentes desempenhos térmicos do alumínio 
com as linhas clássicas dos caixilhos em ferro

• Ruptura térmica de 39 mm
• Espessura do vidro até 54 mm

Uw a partir de 0,83 (W/m²K)

ALU-STEEL RPT MODERNA

Acessórios Compatíveis



4200 DE CORRER RPT

• Sistema de correr extremamente versátil com 
ruptura de ponte térmica e possibilidade de 
galandage

• Rupstura térmica de 20 mm
• Redução acústica até 39 dB
• Espessura máxima do vidro até 26 mm
• Rail inferior em Inox

Uw a partir de 1,5 (W/m²K)

Rw=39 dB

• Sistema de janelas e portas de correr de 
estética reta que apresenta um elemento 
central minimalista com apenas 35 mm de 
secção vista

• Ruptura térmica de 34 mm
• Redução acústica até 40 dB
• Espessura máxima do vidro até 36mm
• Rail inferior Inox

Uw a partir de 1,2 (W/m²K)

Rw=40 dB

4900 DE CORRER HI RPT

Acessórios Compatíveis



4500 DE CORRER ELEVÁVEL RPT

• Sistema de correr de grandes dimensões com 
capacidade para suportar um peso máximo por 
folha de 400kg

• Ruptura térmica de 24 mm
• Redução acústica até 42 dB
• Espessura máxima de vidro até 30 mm
• Rail inferior Inox

Uw a partir de 1,5 (W/m²K)

Rw=42 dB

• Sistema de correr com grande eficiência do 
ponto de vista térmico

• Ruptura térmica de 24 mm
• Redução acústica até 43 dB
• Espessura máxida de vidro até 55 mm
• Rail inferior Inox

Uw a partir de 0,9 (W/m²K)

Rw=43 dB

4600 DE CORRER ELEVÁVEL HI RPT

Acessórios Compatíveis



COR-VISION RPT

• Sistema de correr com vista minimalista para 
permitir o máximo aproveitamento da superfície 
envidraçada

• Ruptura térmica de 24 mm
• Redução acústica até 41 dB
• Espessura máxima de vidro até 30 mm

Uw a partir de 1,3 (W/m²K)

Rw=41 dB

• Sistema de correr minimalista com ruptura 
de ponte térmica para grandes dimensões, 
permitindo folhas até 4 metros

• Ruptura térmica de 40 mm
• Redução acústica até 43 dB
• Espessura máxima de vidro até 54 mm

Uw a partir de 0,9 (W/m²K)

Rw=43 dB

COR VISION PLUS À RPT

Acessórios Compatíveis



SISTEMA HARMÓNIO

• Sistema de harmónio especialmente 
desenvolvido para vãos de grandes dimensões 
com possibilidade de suportar até 14 folhas

• Ruptura térmica de 30 mm
• Redução acústica até 38 dB
• Espessura de vidro até 45 mm

Uw a partir de 1,1 (W/m²K)

Rw=38 dB

Acessórios consoante a tipologia do vão



ACESSÓRIOS
JANELAS E SACADAS

-Grande facilida de montagem em apenas 
dois passos.
-Altura do espelho reduzida.
-Indicação sonora dos pontos de fecho.
-Possibilidade de aplicação em vãos de 
oscilo-batente.

Fecho | Ref: Polaris

-Fecho para aplicação em vãos 
tradicionais.
-Possibilidade de aplicação em vãos de 
oscilo-batente.

Fecho | Ref: Lyra

-Sistema de fecho em inox para aplicação 
tradicional ou oscilo-batente.
-Espalho minimalista, dimensão da muleta 
de 158x31mm.

Fecho | Ref: Kairox

-Concepção moderna sem espelho.
-Sistema de transmissão específico.
-Possibilidade de lacagem à cor do 
caixilho.

Fecho | Ref: Minimaliste

-Primeiro fecho invisível do mercado.
-Fecho embtido no caixilho, totalmente 
oculto.
-A ausência de fecho permite uma leitura 
total do caixilho.
-Exclusivo para vãos Oscilo-Batente.

Fecho | Ref: Invisible

-Composto por dois terminais unidos a um 
sistema central que acciona os mesmos.
-Sistema de fecho da folha passiva.

-Aplicação depende da altura do caixilho

Fecho | Ref: Bidirecional

- Sistema de muletas para janelas com 
fechadura.
- Possibilidade de aplicação à esquerda 
ou direita.
- Testado em mais de 100.000 ciclos.

Muleta| Ref: Indo

-Muleta para janelas com fechadura.
-Elemento de uso intensivo e bastante 
resistente.
-Possibilidade de lacagem à cor do 
caixilho.

Muleta| Ref: Polaris

- Muleta em aço inox 304.
- Mecanismo interno metálico e 
resistente.
- Testado em mais de 15.000 ciclos.

Muleta| Ref: Kairox

- Peso máximo por folha: 160 kg.
- Pino de segurança para evitar queda da 
folha.
-Sistema Oscilo-Batente.

-Possibilidade de sistema invisível

Dobradiça| Ref: VisívelOC

-Dobradiça reversível de dois corpos. 
-Peso máximo para 2 dobradiças: 60kg
-Peso máximo para 3 dobradiças: 75kg

-Possibilidade de sistema invisível

Dobradiça| Ref: Visible



ACESSÓRIOS
JANELAS DE CORRER

-Versão arredondada esquerda e direita. 
-Especialmente desenvolvida para 
sistemas de correr com fecho multiponto.

Fecho | Ref: Sirius

-Fecho para abertura de janelas de 3 e 4 
folhas.
-Especialmente desenvolvida para 
sistemas de correr com fecho multiponto.

Fecho | Ref: Titan

-Fecho minimalista para aplicação no 
sistema de correr Cor-Vision.
-Suporta até 4 pontos de fecho.

Fecho | Ref: Cor-Vision

-Fecho de segurança máxima com 
possibilidade de aplicação de chave.
-Fecho para integrar em perfis 
minimalistas da série Cor-Vision.
-Suporta até 4 pontos de fecho.

Fecho | Ref: Cor-Vision Security

-Estéticamente harmonioso para 
utilização com o fecho e muleta Polaris.
-Fecho amovível.

Fecho | Ref: Titan

-Estéticamente harmonioso para 
utilização com o fecho e muleta Polaris.
-Fecho amovível.
-Versão com chave.

Fecho | Ref: Titan


