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CH180+

La tendenza dell’architettura e del design verso spazi puri e semplici 
ha fatto sì che i sistemi di involucro si siano dovuti evolvere verso si-
stemi con aperture e aperture maggiori in cui l’attenzione principale è 
rivolta alla luce e gli accessori sono ridotti all’essenziale.  In risposta a 
questa richiesta, siamo lieti di lanciare la cerniera nascosta CH180+, 
compatibile con la ferramenta anta-ribalta Camera Europea sviluppa-
ta da STAC.

»  Apertura 180º

STAC è riuscita a semplificare la cinematica della giunzione ed è confi-
gurata in modo da consentire un’apertura a 180º con pochissimo spre-
co di movimento. Questo significa che il movimento è più morbido e 
aumenta il conforto dell’utente.

»  Installazione semplice

Come tutta la ferramenta STAC, le cerniere sono state progettate pen-
sando all’installatoire in mente. Per questo motivo, tutte le parti sono 
fornite pre-assemblate senza richiedere nessun tipo di lavorazione o di 
operazioni speciali sui profili. Nella cerniera inferiore, ci sono due parti 
ben differenziate che sono premontate al telaio e all’anta e successi-
vamente attaccate insieme durante l’assemblaggio dell’anta al telaio. 

»  Regolazione tridimensionale

Le cerniere includono la regolazione 3D per facilitare le regolazioni in 
loco. Tutti i punti di regolazione sono posizionati nelle aree facili da rag-
giungere e possono essere regolati con il pannello in posizione.

 • Regolazione verticale: +2/- 0,5 mm

 • Regolazione laterale: ±1,5 mm

 • Regolazione serraggio: +0,5 mm

A tendência na arquitetura e no design para espaços puros e simples 
fez com que os sistemas de fecho tivessem de evoluir para sistemas 
com aberturas de grandes dimensões, em que o foco principal é a luz 
e os acessórios são reduzidos ao essencial. Em resposta a esta ne-
cessidade, foi criada a dobradiça CH180+, compatível com todas as 
ferragens oscilobatentes de Canal Europeu desenvolvido pela STAC.

»  Abertura de 180º

Através da simplificação e configuração da cinemática de articulação, 
que permite realizar uma abertura de 180º com quase nenhum movi-
mento desperdiçado, foi possível suavizar o movimento e aumentar o 
conforto de utilização.

»  Simplicidade na montagem

Como todos os acessórios STAC, a dobradiça foi desenvolvida tendo o 
instalador em mente. Para este fim, todos os elementos são fornecidos 
pré-montados e não é necessário efetuar qualquer tipo de maquinação ou 
operação especial nos perfis. Ao nível da dobradiça inferior podemos con-
siderar duas partes bem diferenciadas que são pré-montadas na estru-
tura e na folha, e finalmente unidas na montagem da folha na estrutura.

»  Regulação tridimensional

As dobradiças incorporam regulação em 3D para facilitar os ajustes no 
local. Todos os pontos de regulação estão localizados em áreas facil-
mente acessíveis e podem ser realizados com a folha sob carga.

 • Regulação vertical: +2/- 0,5 mm

 • Regulação lateral: ±1,5 mm

 • Regulação de pressão: +0,5 mm

Perfis de Canal Europeu
Profili a Camera Europea

Abertura total
Apertura totale

Regulação tridimensional
Regolazione tridimensionale

Montagem simples e rápida
Installazione semplice e rapida

dobradiça oculta  cerniera nascosta



+1,5

+0,5

-1,5
ALLEN 4 (+2,5 -0,5)

-0,5

+2,5

ALLEN 3 (±1,5)

ALLEN 2,5 (+0,5)

+ 3 - 3-1,5

+1,5

-1

+1

+ 3 - 3

»  REGULAÇÃO DAS DOBRADIÇAS INFERIORES  REGOLAZIONI DELLE CERNIERE INFERIORI

»  REGULAÇÃO DAS DOBRADIÇAS SUPERIORES  REGOLAZIONI DELLE CERNIERE SUPERIORI

DOBRADIÇAS PARA FOLHA PASSIVA  CERNIERE PER ANTA PASSIVA

ALLEN 3  (±1,5) REGULAÇÃO DE PRESSÃO  REGOLAZIONE SERRAGGIO

ALLEN 4  (±3) REGULAÇÃO LATERAL  REGOLAZIONE LATERALE

DOBRADIÇAS PARA FOLHA ATIVA  CERNIERE PER ANTA ATTIVA

ALLEN 3  (±1) REGULAÇÃO DE PRESSÃO  REGOLAZIONE SERRAGGIO

ALLEN 4  (±3) REGULAÇÃO LATERAL  REGOLAZIONE LATERALE

I D

I D

I D

I D

I D

I D

I D

Cerniere nascoste CH180+ per fi nestre a 
battente e anta-ribalta. 

• Apertura massima anta: 180º.

• Portata massima per anta: 100 kg. 

• I rinvii d’angolo supplementari compa-
tibili sono H122100 e H122100S. 

Cerniera CH180+ superiore

• Anta attiva: la cerniera è fornita con un 
braccio a frizione incorporato. 

• Anta passiva: consente il montaggio 
dei kit di apertura a battente. 

Cerniera CH180+ inferiore

• Regolazione verticale: +2, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,5 mm.

• Regolazione serraggio: ±0,5 mm.

Dobradiças ocultas CH180+ para janelas 
de batente e oscilobatentes. 

• Abertura máxima de folha: 180º.

• Carga máxima por folha: 100 kg. 

• Os ângulos de reenvio suplementares 
compatíveis são: H122100/H122100S.

Dobradiça CH180+ superior

• Folha ativa: a dobradiça é fornecida 
com compasso incorporado. 

• Folha passiva: permite a montagem de 
kits para abertura de batente. 

Dobradiça CH180+ inferior

• Regulação vertical: +2, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,5 mm.

• Regulação de pressão: ±0,5 mm.

DOBRADIÇAS CH180+ COM COMPASSO PEQUENO 
CERNIERE CH180+ CON BRACCIO A FRIZIONE PICCOLO

DOBRADIÇAS CH180 + PARA ABERTURA DE BATENTE
CERNIERE CH180+ PER APERTURA A BATTENTE

DOBRADIÇAS CH180 + PARA ABERTURA DE PROJEÇÃO
CERNIERE CH180+ PER APERTURA A VASISTAS

DOBRADIÇAS CH180+ COM COMPASSO GRANDE 
CERNIERE CH180+ CON BRACCIO A FRIZIONE GRANDE

H1214
R

L

H1215

H1213
R1

L1

H1213
R2

L2

H1213
R3

L3

H1213
R4

L4

1

1

1

1

1

1

DOBRADIÇAS OSCILOBATENTES CH180+
CERNIERE ANTA-RIBALTA CH180+
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Kit per fi nestre anta-ribalta con CH180+ 
cerniere.  

• Apertura massima anta: 180º.

• Portata massima per anta: 100 kg. 

• I rinvii d’angolo supplementari compa-
tibili sono H122100 e H122100S. 

Cerniera CH180+ superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera CH180+ inferiore

• Regolazione verticale: +2, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,5 mm.

• Regolazione serraggio: ±0,5 mm.

Ferramenta EVO-SOFT

• Lo sforzo di chiusura della ferramenta è 
fi no al 50% in meno rispetto all’uso del-
la ferramenta tradizionale.

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono compo-
ste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças CH180+.

• Abertura máxima de folha: 180º.

• Carga máxima por folha: 100 kg. 

• Os ângulos de reenvio suplementares 
compatíveis são: H122100/H122100S.

Dobradiça CH180+ superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça CH180+ inferior

• Regulação vertical: +2, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,5 mm.

• Regulação de pressão: ±0,5 mm.

Ferragem EVO-SOFT

• A força de fecho da ferragem é até 50% 
menor em comparação com a utilização 
de ferragens tradicionais.

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão duran-
te 240 horas numa câmara de pulveri-
zação salina em conformidade com a 
norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

MANOBRA LÓGICA COM COMPASSO GRANDE
RIBALTA-ANTA CON BRACCIO GRANDEI

FECHO NO INVERSOR COM COMPASSO GRANDE
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON BRACCIO GRANDE

FECHO NA ESTRUTURA COM COMPASSO GRANDE
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON BRACCIO GRANDE

1

1

1

H1223
R2

L2

H1233
R1

L1

H1239
R1

L1

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE CH180+
KIT BASE ANTA-RIBALTA CH180+
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Kit per fi nestre anta-ribalta con CH180+ 
cerniere.  

• Apertura massima anta: 180º.

• Portata massima per anta: 100 kg. 

• I rinvii d’angolo supplementari compa-
tibili sono H122100 e H122100S. 

Cerniera CH180+ superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera CH180+ inferiore

• Regolazione verticale: +2, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,5 mm.

• Regolazione serraggio: ±0,5 mm.

Ferramenta EVO-SOFT

• Lo sforzo di chiusura della ferramenta è 
fi no al 50% in meno rispetto all’uso del-
la ferramenta tradizionale.

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono compo-
ste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças CH180+.

• Abertura máxima de folha: 180º.

• Carga máxima por folha: 100 kg. 

• Os ângulos de reenvio suplementares 
compatíveis são: H122100/H122100S.

Dobradiça CH180+ superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça CH180+ inferior

• Regulação vertical: +2, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,5 mm.

• Regulação de pressão: ±0,5 mm.

Ferragem EVO-SOFT

• A força de fecho da ferragem é até 50% 
menor em comparação com a utilização 
de ferragens tradicionais.

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão duran-
te 240 horas numa câmara de pulveri-
zação salina em conformidade com a 
norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

MANOBRA LÓGICA COM COMPASSO PEQUENO
RIBALTA-ANTA CON BRACCIO PICCOLO

FECHO NO INVERSOR COM COMPASSO PEQUENO
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON BRACCIO PICCOLO

FECHO NA ESTRUTURA COM COMPASSO PEQUENO
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON BRACCIO PICCOLO

1

1

1

H1223
R4

L4

H1233
R3

L3

H1239
R3

L3 

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE CH180+
KIT BASE ANTA-RIBALTA CH180+
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Cargas elevadas e vasta gama de regulações

Carichi pesanti e ampia gamma di regolazioni

CLX160 kg

Le cerniere CLX consentono una capacità di carico fi no a 160 kg per anta. 
L’installazione della vite di stabilizzazione nella cerniera ad ala del telaio 
superiore è fondamentale per questo. Per la gamma di peso tra 120 e 160 
kg, è raccomandato l’uso di un profi lo della porta e l’installazione obbli-
gatoria del braccio a frizione CLX con riferimento T110301 per il funziona-
mento tradizionale o con riferimento T110304 per ribalta-anta.

»  Regolazioni accessibili

Con fi nestre notevolmente caricate è fondamentale che le regolazioni 
siano semplici, effi  caci, dirette ma soprattutto affi  dabili. Tutti i punti di 
regolazione sono posizionati nelle aree facili da raggiungere e possono 
essere regolati con l’anta in posizione.

»  Sicurezza

Perno di sicurezza. Le cerniere CLX includono un perno di sicurezza 
nell’area contropiastra della cerniera ad ala dell’anta inferiore che impe-
disce all’anta di cadere nel caso di rottura della contropiastra a causa 
di forti urti o movimenti che riguardano il funzionamento della cerniera.

Vite di stabilizzazione. Le cerniere CLX includono una vite di ritenzio-
ne nell’area della cerniera ad ala del telaio superiore che impedisce lo 
strappo della scanalatura del telaio.

As dobradiças CLX permitem uma capacidade de carga de até 160 kg 
por folha, para isso é necessário instalar o parafuso de estabilização 
na pala de estrutura superior. Para a gama de peso entre 120 e 160 kg 
recomenda-se a utilização do perfi l da porta e a instalação obrigatória 
do compasso CLX com a referência T110301 para manobra tradicional 
ou com referência T110304 para manobra lógica.

»  Regulações acessíveis

Em janelas de carga elevada é necessário que as regulações sejam sim-
ples, efi cazes e diretas, mas acima de tudo que sejam fi áveis. Todos os 
pontos de regulação estão localizados em áreas facilmente acessíveis 
e podem ser realizados com a folha sob carga.

»  Segurança

Pino de segurança. As dobradiças CLX incorporam um pino de segu-
rança na zona da contraplaca da pala da folha inferior que evita a que-
da da folha em caso de quebra da contraplaca devido a golpes fortes ou 
desvios que afetam o funcionamento da dobradiça.

Parafuso de estabilização. As dobradiças CLX incorporam um pa-
rafuso de retenção na zona da pala da estrutura superior que evita o 
rasgo do canal da estrutura.

PARAFUSO DE ESTABILIZAÇÃO
VITE DI STABILIZZAZIONE

PINO DE SEGURANÇA
PERNO DI SICUREZZA

Perfis de Canal Europeu
Profi li a Camera Europea

Carga máxima de 160 kg
Portata massima di 160 kg

Regulação tridimensional
Regolazione tridimensionale

Dobradiças ambidestras
Cerniere ambidestre



ALLEN 5 (+3, -0,5)

+1,3

+3

-0,5

-1,3

ALLEN 2,5 (±1,3)

+ 3 - 3

+ 3 - 3

+1

-1

180º

POS.  0
POS.  A  (+0,3 mm)

»  REGULAÇÃO DAS DOBRADIÇAS INFERIORES  REGOLAZIONI DELLE CERNIERE INFERIORI

»  REGULAÇÃO DAS DOBRADIÇAS SUPERIORES  REGOLAZIONI DELLE CERNIERE SUPERIORI

DOBRADIÇAS PARA FOLHA PASSIVA  CERNIERE PER ANTA PASSIVA

ALLEN 3  (±3) REGULAÇÃO LATERAL  REGOLAZIONE LATERALE

DOBRADIÇAS PARA FOLHA ATIVA  CERNIERE PER ANTA ATTIVA

ALLEN 4  (±1) REGULAÇÃO DE PRESSÃO  REGOLAZIONE SERRAGGIO

ALLEN 4  (±3) REGULAÇÃO LATERAL  REGOLAZIONE LATERALE

»   REGULAÇÃO DE PRESSÃO  REGOLAZIONE SERRAGGIO  +0.3 mm

Kit cerniera CLX per fi nestre con apertu-
ra anta-ribalta progettati per sostenere 
carichi elevati.

• Portata massima per anta: 160 kg. 

• Le cerniere sono fornite preassemblate 
per aperture destre ma sono ambides-
tre, cioè comprendono sia l’anta sinistra 
che quella destra.

• Le cerniere ambidestre CLX sono dotate 
di bracci di frizione specifi che: T110301
e T110304. 

• Le cerniere e kit CLX possono essere 
fornite con fi nitura anodizzata, indican-
done il senso di apertura e per un carico 
massimo di 120 kg. 

Cerniere e kit anta-ribalta CLX anodizzati 
nella sezione “Ferramenta anodizzata”

Kits de dobradiças CLX para janelas osci-
lobatentes concebidas para suportar car-
gas elevadas. 

• Carga máxima por folha: 160 kg.  

• As dobradiças são fornecidas pré-mon-
tadas para aberturas à direita, mas são 
ambidestras, incluindo tanto as pas da 
mão esquerda como da mão direita.

• As dobradiças ambidestras CLX têm 
compassos oscilobatentes específi -
cos: T110301 e T110304. 

• As dobradiças e kits CLX estão dispo-
níveis em acabamento anodizado, in-
dicando a mão de abertura e com uma 
carga máxima por folha de 120 kg.

Dobradiças e kits oscilobatentes CLX ano-
dizados  na secção « Ferragem anodizada ».

I D

I D

DOBRADIÇAS CLX PARA FOLHA ATIVA
CERNIERE CLX PER ANTA ATTIVA

DOBRADIÇAS CLX PARA FOLHA PASSIVA
CERNIERE CLX PER ANTA PASSIVA

25

20

DOBRADIÇAS OSCILOBATENTES CLX
CERNIERE ANTA-RIBALTA CLX

T1113 **

T1114 **

14905 APERTURA ANTA RIBALTA  ABERTURA OSCILOBATENTE



21

11,5

17,5 - 18

20153,
5 

- 4

1418
M

IN
. 3

,5
 

14, 18 CANAL EUROPEU » EIXO 10

CAMERA EUROPEA » ASSE 10

Kit per fi nestre anta-ribalta con cerniere 
regolabili CLX.  

• Portata massima per anta: 160 kg. 

• I kit cerniera CLX sono ambidestri e 
sono forniti con ala destra e sinistra.

• Le cerniere CLX sono fornite pre-as-
semblate per l’apertura a destra.

Cerniera CLX superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera CLX inferiore

• Regolazione verticale: +3, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,3 mm.

• Regolazione serraggio: -0,3 mm.

Ferramenta EVO-SOFT

• Lo sforzo di chiusura della ferramenta 
è fi no al 50% in meno rispetto all’uso 
della ferramenta tradizionale.

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono com-
poste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

I bracci a frizione anta-ribalta non sono 
forniti in questi kit. Consultare i bracci a 
frizione compatibili a pagina 164.

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças reguláveis CLX.  

• Carga máxima por folha: 160 kg. 

• Os kits de dobradiças CLX são ambi-
destros, fornecidos tanto com a pala 
esquerda como com a direita.

• As dobradiças CLX são fornecidas 
pré-montadas para abertura à direita.

Dobradiça CLX superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça CLX inferior

• Regulação vertical: +3, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,3 mm.

• Regulação de pressão: -0,3 mm.

Ferragem EVO-SOFT

• A força de fecho da ferragem é até 50% 
menor em comparação com a utili-
zação de ferragens tradicionais.

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão du-
rante 240 horas numa câmara de pul-
verização salina em conformidade com 
a norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

FECHO NO INVERSOR SEM CREMONA
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE SENZA CREMONESE

FECHO NO INVERSOR COM CREMONA
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON CREMONESE

MANOBRA LÓGICA SEM CREMONA
RIBALTA-ANTA SENZA CREMONESE

24

24

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE CLX
KIT BASE ANTA-RIBALTA CLX

T1133 **

T1123 **

T1118 **

T1118 ** S

CREMONA LYRA
CREMONESE LYRA

CREMONA SIRIUS
CREMONESE SIRIUS

16

16

150 05ABERTURA OSCILOBATENTE  APERTURA ANTA-RIBALTA
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Kit per fi nestre anta-ribalta con cerniere 
regolabili CLX.  

• Portata massima per anta: 160 kg. 

• I kit cerniera CLX sono ambidestri e 
sono forniti con ala destra e sinistra.

• Le cerniere CLX sono fornite pre-as-
semblate per l’apertura a destra.

Cerniera CLX superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera CLX inferiore

• Regolazione verticale: +3, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,3 mm.

• Regolazione serraggio: -0,3 mm.

Ferramenta EVO-SOFT

• Lo sforzo di chiusura della ferramenta 
è fi no al 50% in meno rispetto all’uso 
della ferramenta tradizionale.

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono com-
poste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

I bracci a frizione anta-ribalta non sono 
forniti in questi kit. Consultare i bracci a 
frizione compatibili a pagina 164.

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças reguláveis CLX.  

• Carga máxima por folha: 160 kg. 

• Os kits de dobradiças CLX são ambi-
destros, fornecidos tanto com a pala 
esquerda como com a direita.

• As dobradiças CLX são fornecidas 
pré-montadas para abertura à direita.

Dobradiça CLX superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça CLX inferior

• Regulação vertical: +3, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,3 mm.

• Regulação de pressão: -0,3 mm.

Ferragem EVO-SOFT

• A força de fecho da ferragem é até 50% 
menor em comparação com a utili-
zação de ferragens tradicionais.

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão du-
rante 240 horas numa câmara de pul-
verização salina em conformidade com 
a norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

FECHO NA ESTRUTURA SEM CREMONA
BLOCCAGGIO AL TELAIO SENZA CREMONESE

FECHO NA ESTRUTURA COM CREMONA SIRIUS
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON CREMONESE SIRIUS

FECHO NA ESTRUTURA COM EVO-SECURITY
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON EVO-SECURITY

24

24

16

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE CLX
KIT BASE ANTA-RIBALTA CLX

T1139 **

TS1139 **

T1132 ** S
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Le cerniere CLASSIC per i profili a Camera Europea sono state proget-
tate e sviluppate per adattarsi ai tipi di finestre più comuni nel mercato 
degli alloggiamenti in alluminio e sono compatibili con tutti gli elemen-
ti anta ribalta tradizionali STAC.

Le cerniere CLASSIC hanno una vite di fissaggio al telaio che riduce no-
tevolmente le sollecitazioni a fatica e l’ala dell’anta è compatibile con 
pitch da 3 mm.

»  Portata massima di 120 kg

Le cerniere anta ribalta CLASSIC consentono le configurazioni della 
porta fino a 120 Kg per anta. Inoltre il posizionamento della finestra o 
l’altezza della cremonese può variare le configurazioni raccomandate. 
Da 1000 mm in altezza o larghezza e 80 kg in peso, si raccomanda che 
il profilo utilizzato sia il profilo porta finestra.

»  Cerniere ambidestre

Le cerniere CLASSIC sono ambidestre, non mantengono la mano di 
apertura della finestra. Le cerniere dell’anta sono dotate dell’asse infe-
riore già inserito nel pannello dell’anta in fabbrica. Di default, le cerniere 
sono pre-assemblate sul lato destro e sono facilmente intercambiabili 
su quello sinistro. 

»  Resistenza corrosione

Le parti in zama sono state trattate per assicurare una resistenza alla 
corrosione di oltre 240 ore in camera a nebbia salina (SMC) in confor-
mità all’UNI-EN 1670 ottenendo un rating di grado 4 che conferisce 
un’elevata resistenza alla corrosione e all’uso in ambienti con condizio-
ni meteorologiche avverse.

As dobradiças CLASSIC para perfis com Canal Europeu foram conce-
bidas e desenvolvidas para se adaptarem aos tipos de janelas mais co-
muns no mercado de fecho em alumínio e são compatíveis com todos 
os elementos oscilobatentes tradicionais STAC.

As dobradiças CLASSIC estão equipadas com um parafuso de fixação 
na estrutura que reduz consideravelmente as tensões de fadiga e a 
pala é compatível com os passos das dobradiças a partir de 3 mm.

»  Carga máxima de 120 kg

As dobradiças oscilobatentes CLÁSSICA permitem configurações de 
janela de até 120 kg por folha. Além disso, a localização da janela ou 
a altura de colocação do cremona pode variar em relação às configu-
rações recomendadas. A partir de 1000 mm de altura ou largura e 80 kg 
de peso, recomenda-se que o perfil utilizado seja de porta de varanda.

»  Dobradiças ambidestras

As dobradiças CLASSIC são ambidestras, ou seja, não mantêm a mão 
de abertura da janela. As dobradiças das folhas têm o eixo da dobradiça 
inferior já inserido de fábrica na pala da folha. Por defeito, as dobra-
diças são pré-montadas à direita e são facilmente permutáveis com 
a esquerda. 

»  Resistência à corrosão

As peças de zamak foram tratadas para garantir uma resistência à cor-
rosão superior a 240 horas numa câmara de pulverização salina (CNS) em 
conformidade com a norma UNE-EN 1670, obtendo uma classificação de 
grau 4 que garante uma elevada resistência à corrosão e a possibilidade 
de utilização em ambientes com condições climáticas severas.

Perfis de Canal Europeu
Profili a Camera Europea

Carga máxima de 120 kg
Portata massima di 120 kg

UNE-EN  1670: Grau 4
UNE-EN 1670: Grado 4

Dobradiças ambidestras
Cerniere ambidestre

CLASSIC
até 120 kg por folha fino a 120 kg per anta



+ 3 - 3

ALLEN 2,5 (±1,5)

-0,5

+3

ALLEN 5 (+3, -0,5)

+1,5

-1,5

2

5

4

3 4

5 mm

5

1/2

2 3 > 70 kg

+3

-0,5

1

+ 3 - 3

+1

-1

REGULAÇÃO DE ALTURA  REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA  +3, -0.5 mm

»  REGULAÇÃO DAS DOBRADIÇAS INFERIORES  REGOLAZIONI DELLE CERNIERE INFERIORI

»  REGULAÇÃO DAS DOBRADIÇAS SUPERIORES  REGOLAZIONI DELLE CERNIERE SUPERIORI

DOBRADIÇAS PARA FOLHA PASSIVA  CERNIERE PER ANTA PASSIVA

ALLEN 3  (±3) REGULAÇÃO LATERAL  REGOLAZIONE LATERALE

DOBRADIÇAS PARA FOLHA ATIVA  CERNIERE PER ANTA ATTIVA

ALLEN 4  (±1) REGULAÇÃO DE PRESSÃO  REGOLAZIONE SERRAGGIO

ALLEN 4  (±3) REGULAÇÃO LATERAL  REGOLAZIONE LATERALE

Kit cerniera regolabile CLASSIC per fi ne-
stre ad anta-ribalta. 

• Portata massima per anta: 120 kg. 

• Le cerniere sono fornite pre-assembla-
te per l’apertura a destra.

• Le cerniere per l’anta passiva sono com-
patibili con adattatore superiore regola-
bile con riferimento T110100. 

Cerniera CLASSIC superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera CLASSIC inferiore

• Regolazione verticale: +3, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,5 mm.

Kits de dobradiças reguláveis CLASSIC 
para janelas oscilobatentes. 

• Carga máxima por folha: 120 kg. 

• As dobradiças são fornecidas 
pré-montadas para abertura à direita.

• As dobradiças para folha passiva são 
compatíveis com o falso compasso re-
gulável com referência T110100. 

Dobradiça superior CLASSIC

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça inferior CLASSIC

• Regulação vertical: +3, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,5 mm.

DOBRADIÇAS CLASSIC PARA FOLHA ATIVA
CERNIERE CLASSIC PER ANTA ATTIVA

DOBRADIÇAS CLASSIC PARA FOLHA PASSIVA
CERNIERE CLASSIC PER ANTA PASSIVA

25

20

DOBRADIÇAS OSCILOBATENTES CLASSIC
CERNIERE ANTA-RIBALTA CLASSIC

B1113 **

B1114 **
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Kit per fi nestre ad anta-ribalta con cer-
niere regolabili CLASSIC.  

• Portata massima per anta: 120 kg. 

• Le cerniere sono fornite pre-assembla-
te per l’apertura a destra.

• I kit sono forniti con punti di bloccaggio 
regolabili.

Cerniera CLASSIC superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera CLASSIC inferiore

• Regolazione verticale: +3, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,3 mm.

• Regolazione serraggio: -0,3 mm.

I bracci a frizione anta-ribalta non sono for-
niti in questi kit. Consultare i bracci a frizio-
ne compatibili a pagina 164.

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças reguláveis CLASSIC.  

• Carga máxima por folha: 120 kg. 

• As dobradiças são fornecidas 
pré-montadas para abertura à direita.

• Os kits são fornecidos com pontos de 
fecho reguláveis.

Dobradiça CLASSIC superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça CLASSIC inferior

• Regulação vertical: +3, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,3 mm.

• Regulação de pressão: -0,3 mm.

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE CLASSIC
KIT BASE ANTA-RIBALTA CLASSIC

FECHO NO INVERSOR SEM CREMONA
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE SENZA CREMONESE

FECHO NO INVERSOR COM CREMONA LYRA
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON CREMONESE LYRA

FECHO NO INVERSOR COM CREMONA SIRIUS
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON CREMONESE SIRIUS

24

16

16

1133 **

1118 **

1118 ** S
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Kit per fi nestre ad anta-ribalta con cer-
niere regolabili CLASSIC.  

• Portata massima per anta: 120 kg. 

• Le cerniere sono fornite pre-assembla-
te per l’apertura a destra.

• I kit sono forniti con punti di bloccaggio 
regolabili.

Cerniera CLASSIC superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera CLASSIC inferiore

• Regolazione verticale: +3, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,3 mm.

• Regolazione serraggio: -0,3 mm.

I bracci a frizione anta-ribalta non sono for-
niti in questi kit. Consultare i bracci a frizio-
ne compatibili a pagina 164.

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças reguláveis CLASSIC. 

• Carga máxima por folha: 120 kg. 

• As dobradiças são fornecidas 
pré-montadas para abertura à direita.

• Os kits são fornecidos com pontos de 
fecho reguláveis.

Dobradiça CLASSIC superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça CLASSIC inferior

• Regulação vertical: +3, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,3 mm.

• Regulação de pressão: -0,3 mm.

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE CLASSIC
KIT BASE ANTA-RIBALTA CLASSIC

FECHO NA ESTRUTURA SEM CREMONA
BLOCCAGGIO AL TELAIO SENZA CREMONESE

FECHO NA ESTRUTURA COM CREMONA LYRA
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON CREMONESE LYRA

FECHO NA ESTRUTURA COM CREMONA SIRIUS
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON CREMONESE SIRIUS

24

16

16

1139 **

1132 **

1132 ** S
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CREMONAS COMPATIBLES  CREMONESI COMPATIBILI
SIRIUS BLOCK / LYR A BLOCK
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» MANOBRA LÓGICA + CREMONA COM CHAVE
RIBALTA-ANTA + CREMONESE CON CHIAVE 

Kit per fi nestre ad anta-ribalta con cer-
niere regolabili CLASSIC.  

• Portata massima per anta: 120 kg. 

• Le cerniere sono fornite pre-assembla-
te per l’apertura a destra.

• I kit sono forniti con punti di bloccaggio 
regolabili.

Cerniera CLASSIC superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera CLASSIC inferiore

• Regolazione verticale: +3, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,3 mm.

• Regolazione serraggio: -0,3 mm.

I bracci a frizione anta-ribalta non sono 
forniti in questi kit. Consultare i bracci a 
frizione compatibili a pagina 164.

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças reguláveis CLASSIC.    

• Carga máxima por folha: 120 kg. 

• As dobradiças são fornecidas 
pré-montadas para abertura à direita.

• Os kits são fornecidos com pontos de 
fecho reguláveis.

Dobradiça CLASSIC superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça CLASSIC inferior

• Regulação vertical: +3, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,3 mm.

• Regulação de pressão: -0,3 mm.

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE CLASSIC
KIT BASE ANTA-RIBALTA CLASSIC

MANOBRA LÓGICA SEM CREMONA
RIBALTA-ANTA SENZA CREMONESE

241123 **
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* A ferragem especificada nestas configurações é para janelas oscilo-
batentes com um máximo de 1200 x 1200 mm. Para outros tamanhos 
de janelas, consulte o Catálogo Técnico.

Gli accessori specifi cati in queste confi gurazioni sono per fi nestre ad anta e 
ribalta con un massimo di 1200 x 1200 mm. Per altre dimensioni, fare riferi-
mento al Catalogo Tecnico.

FECHO NO INVERSOR CLASSIC
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CLASSIC

FECHO NA ESTRUTURA CLASSIC
BLOCCAGGIO AL TELAIO CLASSIC

»  PERFURAÇÃO DA HASTE DE TRANSMISSÃO  FUSTELLATURA DELLE ASTA  DE TRASMISSIONE

CONFIGURAÇÕES OSCILOBATENTES CLASSIC
CONFIGURAZIONI ANTA-RIBALTA CLASSIC

KIT OSCILOBATENTE CLASSIC FECHO NO INVERSOR
KIT ANTA-RIBALTA CLASSIC CON BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE

1
CREMONA  Ver a secção de « Puxadores e cremonas »

CREMONESE  Consultare il capitolo su « Maniglie e cremonesi »

2 1133 **
KIT DE FECHO NO INVERSOR SEM CREMONA
KIT BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE SENZA CREMONESE

1

3
COMPASSO OSCILOBATENTE  Ver compassos na página 164
BRACCIO A FRIZIONE ANTA-RIBALTA  Consultare i bracci a pagina 164

10

KIT OSCILOBATENTE CLASSIC FECHO NA ESTRUTURA
KIT ANTA-RIBALTA CLASSIC CON BLOCCAGGIO AL TELAIO

1
CREMONA  Ver a secção de « Puxadores e cremonas »

CREMONESE  Consultare il capitolo su « Maniglie e cremonesi »

2

1139 **
KIT DE FECHO NA ESTRUTURA SEM CREMONA
KIT BLOCCAGGIO AL TELAIO SENZA CREMONESE

1

1123 **
KIT DE MANOBRA LÓGICA SEM CREMONA
KIT RIBALTA-ANTA SENZA CREMONESE

3
COMPASSO OSCILOBATENTE  Ver compassos na página 164
BRACCIO A FRIZIONE ANTA-RIBALTA  Consultare i bracci a pagina 164

10
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Le cerniere anta e ribalta SMART per profi li Camera Europea sono state 
progettate e sviluppate per adattarsi ai tipi di fi nestra più comuni nel 
mercato della fi nestra in alluminio. Con tutti questi accessori che sono 
totalmente compatibili con tutti gli elementi tradizionali anta e ribalta 
sviluppati da STAC, i clienti hanno una soluzione competitiva e ad alta 
prestazione per le fi nestre di ogni giorno.

Le cerniere SMART hanno passato con risultati soddisfacenti tutti i 
test eseguiti dal laboratorio test TECNALIA come descritto nella UNI-
EN 13126-8: standard 2018, “Requisiti e metodi di test solo per ferra-
menta anta-ribalta, a battente ribalta e apertura a battente”.

»  Chiusura morbida

Tutti i sistemi ad anta ribalta SMART includono punti di chiusura da in-
casso, ecco perché la ferramenta con bussole nei punti di chiusura pro-
lunga la durata dei fermi e riduce l’usura e il logorio dovuto alla frizione, 
contribuendo in questo modo a una chiusura più morbida delle fi nestre.

»  Cerniere ambidestre

Le cerniere SMART sono ambidestre, p.es. non conservano la mano di 
apertura della fi nestra, semplifi cando in tal modo l’ordine e riducendo 
considerevolmente le scorte.

»  Regolazione tridimensionale

Nelle fi nestre le regolazioni semplici, effi  caci e facili sono necessarie 
ma devono essere soprattutto affi  dabili. La cerniera inferiore SMART 
consente la regolazione tridimensionale (altezza, regolazione laterale 
e di pressione).

As dobradiças SMART para perfi s com Canal Europeu foram conce-
bidas e desenvolvidas para se adaptarem aos tipos de janelas mais 
comuns no mercado de fecho em alumínio. Com esta ferragem, que 
é compatível com todos os elementos oscilobatentes tradicionais da 
STAC, os clientes dispõem de uma solução competitiva e de alto de-
sempenho para janelas do quotidiano. 

As dobradiças SMART passaram todos os testes realizados pelo labo-
ratório TECNALIA com resultados satisfatórios, como descrito na nor-
ma UNE-EN 13126-8: 2018, "Requisitos e métodos de ensaio para fer-
ragens oscilobatentes, batentes oscilantes e de abertura de batente".

»  A suavidade do fecho

Todos os sistemas oscilobatentes SMART incluem pontos de fecho 
encapsulados EVO-SOFT. A ferragem com buchas permite aumentar a 
durabilidade das fechaduras e reduzir o desgaste por fricção, facilitan-
do simultaneamente um fecho mais suave das janelas.

»  Dobradiças ambidestras

As dobradiças SMART são ambidestras, ou seja, não mantêm a mão 
de abertura da janela, simplifi cando assim a gestão de encomendas e 
reduzindo consideravelmente o stock.

»  Regulação tridimensional

Nas janelas, é necessário que as regulações sejam simples, efi cazes 
e diretas, mas acima de tudo que sejam fi áveis. A dobradiça inferior 
SMART permite realizar a regulação tridimensional (regulações de al-
tura, laterais e de pressão).

Perfis de Canal Europeu
Profi li a Camera Europea

Ferragem EVO-SOFT
Ferramenta EVO-SOFT

Regulação tridimensional
Regolazione tridimensionale

Dobradiças ambidestras
Cerniere ambidestre

Ferragem optimizado  Ferramenta ottimizzati



180º

POS.  0
POS.  1  (+0,5 mm)

-0,5

+1,5

-1,5

+2,5

ALLEN 2,5 (±1,5)

ALLEN 5 (+2,5, -0,5)

+ 3 - 3

+ 3 - 3

+1

-1
»  REGULAÇÃO DE PRESSÃO  REGOLAZIONE SERRAGGIO

PRESSÃO 
SERRAGGIO

PESO DA FOLHA 
PESO ANTA

BUCHA
BUSSOLA

0 < 60 kg 0

0,5 60 - 90 kg 1 (+180)

Por padrão, as dobradiças são fornecidas com ajuste de pressão 0. 

Di default, le cerniere sono fornite con l’impostazione di pressione 0.

»   REGULAÇÃO DE PRESSÃO  REGOLAZIONE SERRAGGIO  +0.5 mm

»  REGULAÇÃO DAS DOBRADIÇAS INFERIORES  REGOLAZIONI DELLE CERNIERE INFERIORI

»  REGULAÇÃO DAS DOBRADIÇAS SUPERIORES  REGOLAZIONI DELLE CERNIERE SUPERIORI

DOBRADIÇAS PARA FOLHA PASSIVA  CERNIERE PER ANTA PASSIVA

ALLEN 3  (±3) REGULAÇÃO LATERAL  REGOLAZIONE LATERALE

DOBRADIÇAS PARA FOLHA ATIVA  CERNIERE PER ANTA ATTIVA

ALLEN 4  (±1) REGULAÇÃO DE PRESSÃO  REGOLAZIONE SERRAGGIO

ALLEN 4  (±3) REGULAÇÃO LATERAL  REGOLAZIONE LATERALE

I D

I D

Kits de dobradiças SMART para janelas 
com abertura oscilobatente. 

• Carga máxima por folha: 90 kg.  

• Reversíveis: as mesmas dobradiças são 
válidas tanto para a folha ativa como 
para a passiva.

• As dobradiças são fornecidas com con-
traplacas fabricadas em zamak.

Dobradiça SMART superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça SMART inferior

• Regulação vertical: +2,5, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,5 mm.

• Regulação de pressão: +0,5 mm.

kit cerniera SMART per fi nestre con aper-
tura ad anta-ribalta.

• Portata massima per anta: 90 kg. 

• Reversibili: le stesse cerniere sono va-
lide sia per l’anta passiva sia per quella 
attiva.

• Le cerniere sono fornite con contropia-
stre realizzate in zama.

Cerniera SMART superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera SMART inferiore

• Regolazione verticale: +2,5, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,5 mm.

• Regolazione serraggio: +0,5 mm.

DOBRADIÇAS SMART PARA FOLHA ATIVA
CERNIERE SMART PER ANTA ATTIVA

DOBRADIÇAS SMART PARA FOLHA PASSIVA
CERNIERE SMART PER ANTA PASSIVA

25

20

DOBRADIÇAS OSCILOBATENTES SMART
CERNIERE AD ANTA-RIBALTA SMART

R1113 **

R1114 **
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Kit per fi nestre anta-ribalta con cerniere 
regolabili SMART.  

• Portata massima per anta: 90 kg. 

• I kit sono forniti con punti di bloccaggio 
regolabili e da incasso.

Cerniera SMART superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera SMART inferiore

• Regolazione verticale: +2,5, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,5 mm.

• Regolazione serraggio: +0,5 mm.

Ferramenta EVO-SOFT

• Lo sforzo di chiusura della ferramenta è 
fi no al 50% in meno rispetto all’uso del-
la ferramenta tradizionale.

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono compo-
ste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

I bracci a frizione anta-ribalta non sono for-
niti in questi kit. Consultare i bracci a frizio-
ne compatibili a pagina 164.

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças reguláveis SMART. 

• Carga máxima por folha: 90 kg. 

• Os kits são fornecidos com pontos de 
fecho encapsulados e reguláveis.

Dobradiça SMART superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça SMART inferior

• Regulação vertical: +2,5, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,5 mm.

• Regulação de pressão: +0,5 mm.

Ferragem EVO-SOFT

• A força de fecho da ferragem é até 50% 
menor em comparação com a utilização 
de ferragens tradicionais.

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão duran-
te 240 horas numa câmara de pulveri-
zação salina em conformidade com a 
norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE SMART
KIT BASE ANTA-RIBALTA SMART

FECHO NO INVERSOR SEM CREMONA
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE SENZA CREMONESE

FECHO NO INVERSOR COM CREMONA LYRA
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON CREMONESE LYRA

FECHO NO INVERSOR COM CREMONA SIRIUS
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON CREMONESE SIRIUS

24
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R1133 **

R1118 **

R1118 ** S
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Kit per fi nestre anta-ribalta con cerniere 
regolabili SMART.

• Portata massima per anta: 90 kg. 

• I kit sono forniti con punti di bloccaggio 
regolabili e da incasso ad eccezione del 
rinvio d’angolo inferiore con punto di 
chiusura EVO-SECURITY.

Cerniera SMART superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera SMART inferiore

• Regolazione verticale: +2,5, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,5 mm.

• Regolazione serraggio: +0,5 mm.

Ferramenta EVO-SOFT

• Lo sforzo di chiusura della ferramenta è 
fi no al 50% in meno rispetto all’uso del-
la ferramenta tradizionale.

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono compo-
ste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

I bracci a frizione anta-ribalta non sono for-
niti in questi kit. Consultare i bracci a frizio-
ne compatibili a pagina 164.

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças reguláveis SMART.  

• Carga máxima por folha: 90 kg. 

• Os kits são fornecidos com pontos de 
fecho encapsulados e reguláveis, com 
exceção do ângulo de reenvio inferior 
com ponto de fecho EVO-SECURITY. 

Dobradiça SMART superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça SMART inferior

• Regulação vertical: +2,5, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,5 mm.

• Regulação de pressão: +0,5 mm.

Ferragem EVO-SOFT

• A força de fecho da ferragem é até 50% 
menor em comparação com a utilização 
de ferragens tradicionais.

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão duran-
te 240 horas numa câmara de pulveri-
zação salina em conformidade com a 
norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE SMART
KIT BASE ANTA-RIBALTA SMART

FECHO NA ESTRUTURA SEM CREMONA
BLOCCAGGIO AL TELAIO SENZA CREMONESE

FECHO NA ESTRUTURA COM CREMONA LYRA
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON CREMONESE LYRA

FECHO NA ESTRUTURA COM CREMONA SIRIUS
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON CREMONESE SIRIUS

24

16

16

R1139 **

R1132 **

R1132 ** S
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CREMONAS COMPATIBLES  CREMONESI COMPATIBILI
SIRIUS BLOCK / LYR A BLOCK
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» MANOBRA LÓGICA + CREMONA COM CHAVE
RIBALTA-ANTA + CREMONESE CON CHIAVE 

Kit per fi nestre anta-ribalta con cerniere 
regolabili SMART.  

• Portata massima per anta: 90 kg. 

• I kit sono forniti con punti di bloccaggio 
regolabili e da incasso.

Cerniera SMART superiore

• Regolazione laterale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1 mm.

Cerniera SMART inferiore

• Regolazione verticale: +2,5, -0,5 mm.

• Regolazione laterale: ±1,5 mm.

• Regolazione serraggio: +0,5 mm.

Ferramenta EVO-SOFT

• Lo sforzo di chiusura della ferramenta è 
fi no al 50% in meno rispetto all’uso del-
la ferramenta tradizionale.

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono compo-
ste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

I bracci a frizione anta-ribalta non sono for-
niti in questi kit. Consultare i bracci a frizio-
ne compatibili a pagina 164.

Kits para janelas oscilobatentes com do-
bradiças reguláveis SMART. 

• Carga máxima por folha: 90 kg. 

• Os kits são fornecidos com pontos de 
fecho encapsulados e reguláveis.

Dobradiça SMART superior

• Regulação lateral: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1 mm.

Dobradiça SMART inferior

• Regulação vertical: +2,5, -0,5 mm.

• Regulação lateral: ±1,5 mm.

• Regulação de pressão: +0,5 mm.

Ferragem EVO-SOFT

• A força de fecho da ferragem é até 50% 
menor em comparação com a utilização 
de ferragens tradicionais.

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão duran-
te 240 horas numa câmara de pulveri-
zação salina em conformidade com a 
norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE SMART
KIT BASE ANTA-RIBALTA SMART

MANOBRA LÓGICA SEM CREMONA
RIBALTA-ANTA SENZA CREMONESE

24R1123 **
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NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE

DOBRADIÇA SUPERIOR  CERNIERA SUPERIORE
PALA DE FOLHA  ALA ANTA

DOBRADIÇA INFERIOR  CERNIERA INFERIORE
PALA DE ESTRUTURA  ALA TELAIO

»  MUDANÇA DE ABERTURA: DA MÃO DIREITA PARA A MÃO ESQUERDA
       CAMBIO DI APERTURA: DA DESTRA A SINISTRA
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±3 mm

±1 mm

I bracci a frizione consentono le aperture 
ad anta-ribalta da eseguire in combina-
zione con altra ferramenta.

• Ci sono 2 tipi di bracci nei kit anta ri-
balta: manipolazione classica e ribal-
ta-anta.

• I bracci a frizione sono forniti con una 
camma eccentrica che consente la re-
golazione della pressione di chiusura.

• Gli elementi scorrevoli sono dotati di un 
clip antiallentamento.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

Manovra classica

• Sono disponibili quattro dimensioni di 
bracci a frizione: micro, piccolo, grande 
e CLX.

• Il braccio micro consente di aggiun-
gere un rinvio d’angolo supplementare 
richiesto dal mercato di riabilitazione. 

Ribalta-anta

• Sono disponibili tre dimensioni di brac-
ci a frizione: piccolo, grande e CLX.

Os compassos permitem realizar aber-
turas oscilobatentes em combinação 
com as diferentes ferragens.   

• Os kits oscilobatentes estão disponív-
eis com 2 tipos de compassos: mano-
bras clássicas e manobras lógicas.

• Os compassos são fornecidos com um 
excêntrico encapsulado que permite 
regular a pressão de fecho.

• Os elementos deslizantes incorporam 
um clipe para eliminar folgas. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão du-
rante 240 horas numa câmara de pul-
verização salina em conformidade com 
a norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

Manobra clássica

• Estão disponíveis quatro tamanhos de 
compassos: micro, pequeno, grande e 
CLX.

• O compasso micro permite a adição de 
um ângulo de reenvio suplementar re-
querido pelo mercado de reabilitação. 

Manobra lógica

• Estão disponíveis três tamanhos de 
compassos: pequeno, grande e CLX.

Regulação de pressão
Regolazione serraggio

Regulação lateral
Regolazione laterale

COMPASSOS OSCILOBATENTES
BRACCI PER ANTA-RIBALTA A FRIZIONI

COMPASSOS DE MANOBRA CLÁSSICA
 BRACCI A FRIZIONE DI MANOVRA CLASSICA

COMPASSOS DE MANOBRA LÓGICA
BRACCI A FRIZIONE RIBALTA-ANTA

10

110309

B110302

B110301

T110301

10

A110305

A110304

T110304

MICRO

CLX

CLX

PEQUENO
PICCOLO

PEQUENO
PICCOLO

GRANDE
GRANDE

GRANDE
GRANDE
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» MANOBRA LÓGICA  MANOVRA  RIBALTA-ANTA» MANOBRA CLÁSSICA  MANOVRA  CLASSICA

COMPASSOS OSCILOBATENTES
BRACCI A FRIZIONE ANTA-RIBALTA

REFERÊNCIAS
RIFERIMENTI

L min L max

H
 m

in

H
 m

ax

X

MAX

B

» CLASSIC,  SMART,  CLX ANODIC

110309 MICRO 345 700 450 2600 110 120 kg L-309 -

B110302
PEQUENO
PICCOLO

442 750 500 2600 138 120 kg L-373 -
A110305

B110301
GRANDE
GRANDE

570 1200 700 2600 183 120 kg L-495 -
A110304

B110301 + A130301
GRANDE + SUPLEMENTAR
GRANDE + SUPPLEMENTARE

910
1500 700 2600 183 120 kg

L-595 -

A110304 + A130301 1200 L-965 325

» CH180+

H1213R3 / L3
CH180+ PEQUENO
CH180+ PICCOLO

470 1000 550 2600 90 100 kg L-432 -
H1213R4 / L4

H1213R1 /L1
CH180+ GRANDE
CH180+ GRANDE

590 1200 650 2600 130 100 kg L-516 -
H1213R2 / L2

H1213R1 / L1 + A130301
CH180+ + SUPLEMENTAR
CH180+ + SUPPLEMENTARE

930
2500 650 2600 130 100 kg

L-616 -

H1213R2 / L2 + A130301 1220 L-986 325

» CLX

T110301
GRANDE CLX
GRANDE CLX

570 1200 500 2800 135 160 kg L-495 -
T110304

T110301 + A130301
GRANDE CLX + SUPLEMENTAR
GRANDE CLX + SUPPLEMENTARE

910
1500 500 2800 135 160 kg 

L-595 -

T110304 + A130301 1200 L-965 325
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» MANOBRA LÓGICA  MANOVRA  RIBALTA-ANTA

» MANOBRA CLÁSSICA  MANOVRA  CLASSICA

» INSTALAÇÃO  INSTALLAZIONE  T110100

I D

I bracci a frizione consentono le aperture 
ad anta-ribalta da eseguire in combina-
zione con altra ferramenta.

Braccio supplementare

• Braccio a frizione raccomandato per 
fi nestre con apertura ad anta ribalta 
dalla lunghezza anta di 1200 mm. 

• Il braccio a frizione agisce come rinfor-
zo al braccio a frizione principale ridu-
cendo gli sforzi e le vibrazioni quando la 
fi nestra si trova in posizione inclinata. 

• È fornito pre-assemblato e consente 
una rapida installazione.

• Il braccio a frizione supplementare è 
adatto per aperture a vasistas.

Adattatore superiore per cerniera

• L’adattatore superiore è compatibile 
con le cerniere anta ribalta CLX 160 kg, 
CLASSIC 120 kg e SMART 90 kg. 

• Regolazione orizzontale: ±3 mm.

• Regolazione serraggio: ±1,5 mm.

• L’installazione con cerniere anta ribal-
ta CLX è raccomandata a causa della 
gamma di regolazione ampia che off re 
in rapporto al carico supportato dalle 
cerniere. 

Os compassos permitem realizar aber-
turas oscilobatentes em combinação 
com as diferentes ferragens.   

Compasso suplementar

• Compasso recomendado para janelas 
de abertura oscilobatente a partir de 
1200 mm de comprimento de folha. 

• O compasso atua como um reforço 
do compasso principal reduzindo os 
esforços e vibrações naquele quando a 
janela está na posição de oscilo. 

• É fornecido pré-montado para uma in-
stalação rápida.

• O compasso suplementar é válido para 
aberturas de janelas rebatíveis.

Falso compasso

• O falso compasso é compatível com as 
dobradiças oscilobatentes CLX 160 kg, 
CLASSIC 120 kg e SMART 90 kg. 

• Regulação horizontal: ±3 mm.

• Regulação de pressão: ±1,5 mm.

• Recomenda-se a sua instalação com 
dobradiças oscilobatentes CLX devido 
à vasta gama de ajustes que oferece 
em relação à carga suportada pelas 
dobradiças. 

COMPASSOS
BRACCI A FRIZIONE

COMPASSO SUPLEMENTAR
BRACCIO SUPPLEMENTARE

FALSO COMPASSO PARA FOLHA PASSIVA
ADATTATORE SUPERIORE PER ANTA PASSIVA

100

15

A130301

T110100
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I rinvii d’angolo supplementari per l’aper-
tura delle fi nestre anta ribalta.

• I rinvii d’angolo supplementari forni-
scono punti di chiusura aggiuntivi per 
accoppiarli al terminale dell’anta attiva 
o in fondo al braccio a frizione dell’an-
ta-ribalta. 

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

A112100

• Si raccomanda di installarli ad altezza 
superiore a 1200 mm verticalmente e a 
1200 mm orizzontalmente.

B112100

• Si raccomanda di installarlo ad altezza 
superiore a 1200 mm.

• Installazione semplice in quanto l’ac-
coppiamento con il braccio a frizione è 
eseguito senza smontare la ferramenta.

• Infi sso supporto compatto con lo sco-
po di ridurre il contatto con le cerniere 
superiori. 

H122100

• Si raccomanda di installarlo ad altezza 
superiore a 1200 mm.

• Braccio a frizione supplementare speci-
fi catamente progettato per l’uso con le 
cerniere nascoste CH180+.

Ângulos de reenvio suplementares para 
janelas de abertura oscilobatente.   

• Os ângulos de reenvio suplementares 
permitem dispor de pontos de fecho 
adicionais, acoplando-os ao terminal 
da folha ativa ou à cauda do compasso 
oscilobatente. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão du-
rante 240 horas numa câmara de pul-
verização salina em conformidade com 
a norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

A112100

• Recomenda-se a instalação em alturas 
de folha superiores a 1200 mm na ver-
tical e 1200 mm na horizontal.

B112100

• Recomenda-se a instalação em alturas 
de folha superiores a 1200 mm.

• Instalação simples uma vez que o aco-
plamento com o compasso é feito sem 
desmontar a ferragem.

• Caixa de apoio compacta com o objeti-
vo de reduzir o contacto com as dobra-
diças superiores. 

H122100

• Recomenda-se a instalação em alturas 
de folha superiores a 1200 mm.

• Ângulo de reenvio suplementar espe-
cifi camente concebido para utilização 
com dobradiças CH180+ ocultas.

ÂNGULOS DE REENVIO SUPLEMENTARES
RINVII D’ANGOLO SUPPLEMENTARI

ÂNGULO DE REENVIO SUPLEMENTAR
RINVIO D’ANGOLO SUPPLEMENTARE

ÂNGULO DE REENVIO SUPLEMENTAR
RINVIO D’ANGOLO SUPPLEMENTARE

ÂNGULO DE REENVIO SUPLEMENTAR CH180+
RINVIO D’ANGOLO SUPPLEMENTARE CH180+

20

20

20

A112100

B112100

H122100
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EMBALAGEM INDUSTRIAL

Tipo de embalagem concebida para facili-
tar a montagem de grandes séries de pro-
dução de kits oscilobatentes industriais. 
O kit básico é composto pelas seguintes 
referências:

• Kit de dobradiças CLASSIC válidas para 
folha ativa e folha passiva. 

• Kits oscilobatentes (fecho no inversor, 
fecho na estrutura e manobra lógica).

• Cremonas SIRIUS e LYRA (sem cober-
turas de transmissão).

KIT DE DOBRADIÇAS

São fornecidas numa caixa com 20 
conjuntos de dobradiças. A vantagem 
em relação ao kit básico é que se elimi-
nam os sacos que normalmente vêm 
com as dobradiças, reduzindo assim os 
tempos de montagem, já que o trabalha-
dor não tem de abrir os sacos.

Além disso, as dobradiças das folhas têm 
o eixo da dobradiça inferior já inserido de 
fábrica na pala da folha. Por padrão, e em 
stock, as dobradiças são pré-montadas 
à direita.

As peças são colocadas em bolhas de 
plástico e a distribuição das peças foi 
concebida para poupar tempo nas car-
pintarias onde existem duas linhas de 
montagem, uma para as estruturas e 
outra para as folhas. Há três bandexas 
colocadas em cada caixa:

IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

Tipo di imballaggio progettato per facili-
tare l’assemblaggio di grosse produzioni 
di kit anta-ribalta industriali. Il kit di base 
è composto dai seguenti riferimenti:

• Kit cerniera CLASSIC valido per l’anta 
passiva e attiva. 

• Kits anta-ribalta (bloccaggio per in-
vertitore, bloccaggio per telaio e ribal-
ta-anta).

• Cremonesi SIRIUS e LYRA (senza bloc-
chetto di collegamento).

KIT CERNIERA

Sono fornite in scatole fi no a 20 set 
cerniera. Il vantaggio di ciò per quanto 
riguarda il kit di base è che elimina i sac-
chetti dove solitamente sono imballate 
le cerniere e in tal modo riduce i tempi 
di assemblaggio in modo che l’operatore 
non debba aprire i sacchetti.

Inoltre le cerniere per anta sono dota-
te dell’asta della cerniera inferiore già 
montata in fabbrica nella lama dell’an-
ta. Di default e in stock, le cerniere sono 
pre-assemblate per il lato destro.

Le parti sono poste in pacchi di blister 
in plastica e la distribuzione delle parti 
è stata concepita per risparmiare tem-
po nelle offi  cine dove ci sono due linee di 
assemblaggio, una per le cornici e l’altra 
per le ante. Ci sono tre contenitori posi-
zionati in ogni scatola:

BLISTER  1

Contém todas as palas de estrutura com pla-
cas INOX e parafusos pré-montados. 

Contiene tutte le ali telaio con le piastre in acciaio 
inossidabile e le viti sono pre-assemblate.

NOTA Relembramos que as dobradiças são pré-montadas à direita. Para cores e acabamentos especiais, por favor contacte-nos info@stac.es

Tenere presente che le cerniere sono pre-assemblate sul lato destro. Per colori e fi niture speciali, contattateci info@stac.es

BLISTER  2

Contém todas as lâminas com eixo montado 
de fábrica.

Contiene tutte le ali dell’anta con l’asta già as-
semblata in fabbrica.

BLISTER  3

Contém dobradiças superiores totalmente 
pré-montadas à direita.

Contiene le cerniere superiori completamente 
pre-assemblate sul lato destro.

EMBALAGEM INDUSTRIAL
IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

KIT DE DOBRADIÇAS CLASSIC PARA FOLHA ATIVA
KIT CERNIERA CLASSIC PER ANTA ATTIVA

KIT DE DOBRADIÇAS CLASSIC PARA FOLHA PASSIVA
KIT CERNIERA CLASSIC PER ANTA PASSIVA

1141 **

1142 **

20

20
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ELEMENTOS DE FOLHA  PARTI ANTA

ELEMENTOS DE ESTRUTURA  PARTI TELAIO

A114020

A114010

114000Z

114000

20 UNITS20 UNITS20 UNITS

20 UNITS

20 UNITS 20 UNITS

20 UNITS

20 UNITS

20 UNITS20 UNITS

20 UNITS20 UNITS20 UNITS

20 UNITS 20 UNITS

20 UNITS

20 UNITS20 UNITS20 UNITS

20 UNITS 20 UNITS

20 UNITS20 UNITS

20 UNITS20 UNITS20 UNITS

0511020 051119350 200

NÃO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM INDUSTRIAL NON INCLUSO NELL’IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

» COBERTURA DE TRANSMISSÃO
BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO

» TERMINAL DE FOLHA ATIVA
TERMINALE ATTIVO DELL’ANTA

Este código inclui todas as peças da 
folha e estrutura que não estão sujeitas 
à cor da ferragem.

Tal como com o kit de dobradiças aci-
ma mencionado, todos os sacos foram 
eliminados da embalagem tradicional e 
as peças são fornecidas a granel, com-
pletamente pré-montadas e separadas 
em dois grupos: por um lado, as peças 
que são montadas na folha: ângulo de 
reenvio, trinco de posicionamento e an-
tialavanca de folha, etc. e, por outro lado, 
as peças que vão na estrutura, tais como 
as fechaduras, trincos da estrutura, etc.

O kit oscilobatente industrial não inclui 
a cobertura de transmissão da cremo-
na nem o terminal de folha ativa, uma 
vez que o cliente pode utilizar uma haste 
única cortada sob pressão nas nossas 
máquinas de corte TFS.

Questo codice include tutte le parti 
dell’anta e del telaio che non sono sovra-
scritte dal colore della ferramenta. 

Come il kit cerniera precedentemente 
menzionato dove l’imballaggio tradizio-
nale è stato eliminato e le parti fornite 
alla rinfusa e totalmente pre-assem-
blate e suddivise in due gruppi, tra cui 
le parti da assemblare nell’anta: rinvio 
d’angolo, chiavistello di posizionamento 
e anti leva per anta... e le altre parti che 
sono per il telaio come i fermi, le piastre 
d’urto del telaio, ecc.

Nel kit industriale anta-ribalta, il bloc-
chetto di collegamento della cremo-
nese e il terminale attivo dell’anta non 
sono inclusi perché il cliente può utiliz-
zare un’unica asta di collegamento che 
è fabbricata nelle nostre macchine fu-
stellatrici TFS.

EMBALAGEM INDUSTRIAL
IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

KITS OSCILOBATENTES
KITS ANTA-RIBALTA

COMPONENTES DOS KITS BÁSICOS OSCILOBATENTES
COMPONENTI DEI KIT DI BASE ANTA-RIBALTA

114000
KIT DE FECHO NO INVERSOR COM FECHADURA DE PLÁSTICO 

KIT BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON FERMO DI PLASTICA
20

114000Z
KIT DE FECHO NO INVERSOR COM FECHADURA DE ZAMAK
KIT BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON FERMO ZAMA

20

A114010
KIT COM FECHO NA ESTRUTURA
KIT BLOCCAGGIO AL TELAIO

20

A114020
KIT COM MANOBRA LÓGICA 

KIT RIBALTA-ANTA
20
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» ABERTURA OSCILOBATENTE
APERTURA ANTA-RIBALTA

» ABERTURA DE BATENTE
APERTURA A BATTENTE

Abaixo estão as referências básicas das 
cremonas oscilobatentes SIRIUS e LYRA 
com escudo redondo e quadrado. Estas 
referências não incluem a cobertura de 
transmissão (ref. 0511193).

Todas as cremonas, por padrão, estão 
pré-montadas à direita para aberturas 
oscilobatentes. Para encomendas supe-
riores a 500 cremonas e com um prazo 
de entrega de 3 semanas, pode escolher 
o acionamento padrão (oscilante ou ba-
tente), bem como a mão de montagem (à 
direita ou à esquerda).

In continuazione i riferimenti di base 
possono essere visti per le cremonesi 
anta-ribalta SIRIUS e LYRA e le varianti 
delle rosette circolari o quadrate. Questi 
riferimenti non includono il blocchetto di 
collegamento (rif. 0511193).

Tutte le cremonesi sono di default 
pre-assemblate sulla destra per apertu-
re anta ribalta. Per ordini superiori a 500 
cremonesi e con il tempo di consegna di 
3 settimane, potete selezionare l’azio-
ne di default (anta-ribalta o a battente) 
nonché la posizione di rotazione assem-
blata (mano destra o sinistra).

EMBALAGEM INDUSTRIAL
IMBALLAGGIO INDUSTRIALE

CREMONA SIRIUS SEM COBERTURA
CREMONESE SIRIUS SENZA COPERTURA

CREMONA LYRA SEM COBERTURA
CREMONESE LYRA SENZA COPERTURA

CREMONA QUADRADA LYRA SEM COBERTURA
CREMONESE QUADRATA LYRA SENZA COPERTURA

A1157 **

1135 **

1135 ** C

20

25

25
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» CORTE DA BORRACHA E O POSICIONAMENTO DAS FERRAGENS

TAGLIO DELLE GOMME E POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI NELLA FINESTRA

500

50

ACESSÓRIOS
ACCESSORI

REBITE Ø6
NOTTOLINO Ø6

PONTO DE FECHO REGULÁVEL
PUNTO DI CHIUSURA REGOLABILE

MODELO DE MONTAGEM OSCILOBATENTE
MODELLO PER INSTALLAZIONE ACCESSORI ANTA-RIBALTA

REBITE Ø8
NOTTOLINO Ø8 

HASTE DE TRANSMISSÃO DE POLIAMIDA
ASTA DI COLLEGAMENTO IN POLIAMMIDE

0517002

110200

STC-P-01

0511088

059233

5050

250 m

17105 APERTURA ANTA RIBALTA  ABERTURA OSCILOBATENTE



NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE

POSIÇÕES DE ABERTURA DAS JANELAS
POSIZIONI APERTURA FINESTRA

0º

90º 180º

90º 180º

FECHO NO INVERSOR / NA ESTRUTURA  BLOCAGGIO ALL’INVERTITORE / AL TELAIO

90º POSIÇÃO DE BATENTE  POSIZIONE DI BATTENTE

180º POSIÇÃO DE OSCILO  POSIZIONE DI OSCILLAZIONE

MANOBRA LÓGICA  RIBALTA-ANTA

90º POSIÇÃO DE OSCILO  POSIZIONE DI OSCILLAZIONE

180º POSIÇÃO DE BATENTE  POSIZIONE DI BATTENTE

FORÇA MÁXIMA  10 kg
FORZA MASSIMA  10 kg

OSCILOBATENTE  ANTA-RIBALTA

0º POSIÇÃO FECHADA  POSIZIONE CHIUSA

172 05ABERTURA OSCILOBATENTE  APERTURA ANTA-RIBALTA



180º

0º

90º

135º

180º

0º

90º

VENTILAÇÃO
AERAZIONE

VENTILAÇÃO
AERAZIONE

0º 90º

A A

B

180º

NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE

BLOQUEIO DAS POSIÇÕES EM MANOBRA LÓGICA COM A CREMONA COM CHAVE LYRA BLOCK
BLOCCAGGIO ALLE POSIZIONI IN RIBALTA-ANTA CON CREMONESE LYRA BLOCK

CHAVE  CHIAVE  0º

A janela permite-oscilar (A) e abrir (B)
La fi nestra permette di oscillare (A) e aprire (B)

CHAVE  CHIAVE  90º

A janela só permite oscilar (A)
La fi nestra permette solo di oscillare (A)

CHAVE  CHIAVE  180º

A janela não pode oscilar nem abrir
La fi nestra non può né oscillare né aprirsi

POSIÇÕES DE MICROVENTILAÇÃO DAS CREMONAS
POSIZIONI MICROVENTILAZIONE DELLE CREMONESI MV

» ABERTURA OSCILOBATENTE
APERTURA ANTA-RIBALTA

» ABERTURA DE BATENTE
APERTURA A BATTENTE

POSIÇÕES DE ABERTURA DAS JANELAS
POSIZIONI APERTURA FINESTRA

17305 APERTURA ANTA RIBALTA  ABERTURA OSCILOBATENTE
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176 Ferragem encapsulado EVO-SOFT

Ferramenta incassata EVO-SOFT

Kit oscilobatente com manobra lógica

Kit ribalta-anta

Kits oscilobatentes con fecho no inversor

Kits anta-ribalta con bloccaggio all’invertitore

Configurações de abertura de batente

Configurazioni apertura a battente

Kits oscilobatentes com fecho na estrutura

Kits anta-ribalta con bloccaggio al telaio

Configurações de abertura oscilobatente

Configurazioni apertura anta-ribalta

Acessórios EVO-SOFT

Accessori EVO-SOFT
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Ferragem melhorada com buchas nos pontos de fecho para aumentar a durabilidade das 
fechaduras e reduzir o desgaste por fricção, facilitando simultaneamente um fecho mais suave. 

Ferramenta migliorata con bussole ai punti di chiusura per prolungare la durata dei fermi e 
ridurre l’usura, favorendo una chiusura più morbida. 

»  CURSOR

Elemento de posicionamento para executar 
a inclinação da janela. Incorpora um ponto 
de fecho encapsulado e um clipe antifolgas. 

CURSOR

Elemento di posizionamento per inclinare 
la � nestra. Include un punto di chiusura e 
un clip antiallentamento. 

»  ÂNGULO DE REENVIO

O ângulo de reenvio para aberturas oscilo-
batentes está equipado com um ponto de 
fecho encapsulado e um clipe antifolgas. 

RINVIO D’ANGOLO 

Il rinvio d’angolo per le aperture anta-ribal-
ta è dotato di un punto di chiusura e di un 
clip antiallentamento. 

»  PONTO DE FECHO DE HASTE

Os rebites EVO-SOFT encapsulados para 
pontos de fecho em cânulas estão di-
sponíveis para utilização em máquinas de 
corte de hastes STAC TFS.

PTO. DI CHIUSURA DI TRASMISSIONE

I rivetti da incasso EVO-SOFT sono dispo-
nibili per macchine fustellatrici STAC TFS.

»  COMPASSO

Os compassos oscilobatentes estão 
equipados com um excêntrico encapsu-
lado que permite uma regulação de aper-
to de ± 1 mm. Esta melhoria aplica-se a 
todos os compassos existentes, man-
tendo as mesmas referências. 

BRACCIO A FRIZIONE

I bracci a frizione anta-ribalta sono dota-
ti di un’asta eccentrica che consente una 
regolazione di serraggio di ±1 mm. Questo 
miglioramento è applicato a tutte le bus-
sole esistenti mantenendo gli stessi riferi-
menti. 

»  PONTO DE FECHO TERMINAL

Elemento de aço estampado que incorpo-
ra um ponto de fecho EVO-SOFT. O ponto 
de fecho terminal foi concebido para ser 
instalado a jusante de qualquer peça da 
ferragem de folha: compasso, ângulo de 
reenvio ou cobertura de transmissão,...

PUNTO DI CHIUSURA TERMINALE

Elemento in acciaio stampato che integra 
un punto di chiusura SOFT. È progetta-
to per essere installato vicino a qualsiasi 
parte degli accessori per l’anta: braccio a 
frizione, rinvio d’angolo o copertura della 
trasmissione cremonese.

»  PONTO DE FECHO INTERMÉDIO

O ponto de fecho intermédio permite in-
tercalar todos os pontos de fecho neces-
sários em con� gurações de janelas de 
grandes dimensões. Incorpora um ponto 
de fecho EVO-SOFT e um clipe antifolgas.

PUNTO DI CHIUSURA INTERMEDIO 

Il punto di chiusura intermedio consente 
di inserire quanti punti di chiusura deside-
rate nelle con� gurazioni di grandi � nestre. 
Include un punto di chiusura EVO-SOFT e 
un clip antiallentamento.



Kit progettati appositamente per le aper-
ture anta-ribalta con bloccaggio al telaio 
con punti di chiusura da incasso.

• I kit EVO-SOFT sono forniti con cerniere 
regolabili. 

• I punti di chiusura EVO-SOFT sono da 
incasso e regolabili.

• Lo sforzo di chiusura è � no al 50% in 
meno rispetto all’uso della serramenta 
tradizionale.

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono compo-
ste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

I bracci a frizione anta-ribalta non sono for-
niti in questi kit. Consultare i bracci a frizio-
ne compatibili a pagina 164.

Kits concebidos para aberturas osciloba-
tentes com fecho no inversor com pontos 
de fecho encapsulados.

• Os kits EVO-SOFT estão equipados com 
dobradiças reguláveis. 

• Pontos de fecho encapsulados EVO-
SOFT e com regulação. 

• A força de fecho é até 50% menor em 
comparação com a utilização de ferra-
gens tradicionais.

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão duran-
te 240 horas numa câmara de pulveri-
zação salina em conformidade com a 
norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

KITS OSCILOBATENTES COM FERRAGEM EVO-SOFT
KIT ANTA-RIBALTA CON ACCESSORI EVO-SOFT

FECHO NO INVERSOR SEM CREMONA
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE SENZA CREMONESE

FECHO NA ESTRUTURA COM CREMONA LYRA
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON CREMONESE LYRA

FECHO NO INVERSOR COM CREMONA SIRIUS
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON CREMONESE SIRIUS

C1133 **

C1118 **

C1118 ** S

24

16

16
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Kit progettati appositamente per le aper-
ture anta-ribalta con bloccaggio al telaio 
con punti di chiusura da incasso.

• I kit EVO-SOFT sono forniti con cerniere 
regolabili. 

• I punti di chiusura EVO-SOFT sono da 
incasso e regolabili, ad eccezione del 
rinvio d’angolo inferiore che include un 
punto di chiusura di sicurezza.

• Il fermo inclinabile è fornito con un 
chiavistello di posizionamento dell’anta 
integrato. 

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono compo-
ste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

I bracci a frizione anta-ribalta non sono for-
niti in questi kit. Consultare i bracci a frizio-
ne compatibili a pagina 164.

Kits concebidos para aberturas osciloba-
tentes com fecho na estrutura com pon-
tos de fecho encapsulados.

• Os kits EVO-SOFT estão equipados com 
dobradiças reguláveis. 

• Pontos de fecho encapsulados EVO-
SOFT e com regulação, exceto para o 
ângulo de reenvio inferior, que inclui um 
ponto de fecho de segurança. 

• A fechadura basculante é fornecida 
com o trinco de folha integrado.  

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão duran-
te 240 horas numa câmara de pulveri-
zação salina em conformidade com a 
norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

KITS OSCILOBATENTES COM FERRAGEM EVO-SOFT
KIT ANTA-RIBALTA CON ACCESSORI EVO-SOFT

FECHO NA ESTRUTURA SEM CREMONA
BLOCCAGGIO AL TELAIO SENZA CREMONESE

FECHO NA ESTRUTURA COM CREMONA LYRA
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON CREMONESE LYRA

FECHO NA ESTRUTURA COM CREMONA SIRIUS
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON CREMONESE SIRIUS

C1139 **

C1132 **

C1132 ** S

24

16

16
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Kit progettati appositamente per le aper-
ture anta-ribalta con bloccaggio al telaio 
con punti di chiusura da incasso.

• I kit EVO-SOFT sono forniti con cerniere 
regolabili. 

• I punti di chiusura EVO-SOFT sono da 
incasso e regolabili, ad eccezione del 
rinvio d’angolo inferiore che include un 
punto di chiusura di sicurezza.

• Il fermo inclinabile è fornito con un 
chiavistello di posizionamento dell’anta 
integrato. 

• Possibilità di aggiungere punti di chiu-
sura multipli. 

• Tutti gli elementi scorrevoli sono dotati 
di un clip antiallentamento.

• Le viti e le parti metalliche sono compo-
ste di acciaio inossidabile.

• Le parti in zama sono state trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670 
(Grado 4).

I bracci a frizione anta-ribalta non sono for-
niti in questi kit. Consultare i bracci a frizio-
ne compatibili a pagina 164.

Kits concebidos para aberturas osciloba-
tentes com fecho na estrutura com pon-
tos de fecho encapsulados.

• Os kits EVO-SOFT estão equipados com 
dobradiças reguláveis. 

• Pontos de fecho encapsulados EVO-
SOFT e com regulação, exceto para o 
ângulo de reenvio inferior, que inclui um 
ponto de fecho de segurança. 

• A fechadura basculante é fornecida 
com o trinco de folha integrado. 

• Possibilidade de acrescentar múltiplos 
pontos de fecho. 

• Todos os elementos deslizantes estão 
equipados com um clipe antifolgas.

• Os parafusos e as peças metálicas são 
feitos de aço inoxidável. 

• As peças de zamak foram tratadas para 
garantir a resistência à corrosão duran-
te 240 horas numa câmara de pulveri-
zação salina em conformidade com a 
norma UNE-EN 1670 (Grau 4).

Os compassos oscilobatentes não estão 
incluídos nos kits. Consulte os compassos 
compatíveis na página 164.

KITS OSCILOBATENTES COM FERRAGEM EVO-SOFT
KIT RIBALTA-ANTA CON ACCESSORI EVO-SOFT

MANOBRA LÓGICA SEM CREMONA
RIBALTA-ANTA SENZA CREMONESE

C1123 **24
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2

1
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CONFIGURAÇÕES DE ABERTURA DE BATENTE
CONFIGURAZIONI APERTURA A BATTENTE

FECHO NO INVERSOR COM FERRAGEM EVO-SOFT
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON ACCESSORI EVO-SOFT

1 113003C
KIT DE PONTO DE FECHO INTERMÉDIO EVO-SOFT
KIT PUNTO DI CHIUSURA INTERMEDIO EVO-SOFT

50

2 113004C
KIT DE PONTO DE FECHO TERMINAL EVO-SOFT
KIT PUNTO DI CHIUSURA TERMINALE EVO-SOFT

50

3 0511149
PONTO DE FECHO: REBITE EVO-SOFT
PUNTO DI CHIUSURA NOTTOLINO EVO-SOFT

50

4 112500
PONTO DE FECHO OCULTO
PUNTO DI CHIUSURA NASCOSTO

50

5 0710621
KIT DE TRINCO DE POSICIONAMENTO
KIT SOLLEVA ANTA

100

FECHO NA ESTRUTURA COM FERRAGEM EVO-SOFT
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON FERRAMENTA EVO-SOFT

1 113420C
KIT DE ÂNGULO DE REENVIO HORIZONTAL EVO-SOFT
KIT RINVIO D’ANGOLO ORIZZONTALE EVO-SOFT

20

2 113003C
KIT DE PONTO DE FECHO INTERMÉDIO EVO-SOFT
KIT PUNTO DI CHIUSURA INTERMEDIO EVO-SOFT

50

3 113004C
KIT DE PONTO DE FECHO TERMINAL EVO-SOFT
KIT PUNTO DI CHIUSURA TERMINALE EVO-SOFT

50

4 112500
PONTO DE FECHO OCULTO
PUNTO DI CHIUSURA NASCOSTO

50

5 0517193
TRINCO DE POSICIONAMENTO
CHIAVISTELLO DI POSIZIONAMENTO

100

KIT BÁSICO com pontos de fecho intermédios ou rebites EVO-SOFT
KIT BASE con punti di chiusura o rivetti intermedi

H >1200 mm

CREMONA E DOBRADIÇAS  CREMONESE E CERNIERE

CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA 113420C (2 unidades)
CONFIGURAZIONE RACCOMANDATA 113420C (2 unità)

H >1200 mm

L >1200 mm

CREMONA E DOBRADIÇAS  CREMONESE E CERNIERE
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4
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1

2

1

3

3

2

1

2

1

1

L

H

CONFIGURAÇÕES DE ABERTURA OSCILOBATENTE
CONFIGURAZIONI APERTURA ANTA-RIBALTA

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE C1133**
KIT DI BASE ANTA RIBALTA C1133 **

H >1200 mm

L >1200 mm

CREMONA E COMPASSO  CREMONESE E BRACCIO A FRIZIONE

FECHO NO INVERSOR COM FERRAGEM EVO-SOFT
BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE CON ACCESSORI EVO-SOFT

1 C1133 **
KIT DE FECHO NO INVERSOR SEM CREMONA
KIT BLOCCAGGIO ALL’INVERTITORE SENZA CREMONESE

24

2 A112103C
KIT DE ÂNGULO DE REENVIO SUPLEMENTAR EVO-SOFT
KIT RINVIO D’ANGOLO SUPPLEMENTARE EVO-SOFT

20

3 113004C
KIT DE PONTO DE FECHO TERMINAL EVO-SOFT
KIT PUNTO DI CHIUSURA TERMINALE EVO-SOFT

50

KIT BÁSICO OSCILOBATENTE C1139** | C1123**
KIT BASE ANTA RIBALTA C1139** | C1123** 

H >1200 mm

L >1200 mm

CREMONA E COMPASSO  CREMONESE E BRACCIO A FRIZIONE

FECHO NA ESTRUTURA COM FERRAGEM EVO-SOFT
BLOCCAGGIO AL TELAIO CON FERRAMENTA EVO-SOFT

1

C1139 **
KIT DE FECHO NA ESTRUTURA SEM CREMONA
KIT BLOCCAGGIO AL TELAIO SENZA CREMONESE

24

C1123 **
KIT DE MANOBRA LÓGICA SEM CREMONA
KIT RIBALTA-ANTA SENZA CREMONESE

2 A112103C
KIT DE ÂNGULO DE REENVIO SUPLEMENTAR EVO-SOFT
KIT RINVIO D’ANGOLO SUPPLEMENTARE EVO-SOFT

20

3 113003C
KIT DE PONTO DE FECHO INTERMÉDIO EVO-SOFT
KIT PUNTO DI CHIUSURA INTERMEDIO EVO-SOFT

50

4 113004C
KIT DE PONTO DE FECHO TERMINAL EVO-SOFT
KIT PUNTO DI CHIUSURA TERMINALE EVO-SOFT

50

18106 FERRAMENTA EVO-SOFT FERRAGEM EVO-SOFT



80

80

65

45

ACESSÓRIOS EVO-SOFT
ACCESSORI EVO-SOFT

KIT DE PONTO DE FECHO TERMINAL EVO-SOFT
KIT PUNTO DI CHIUSURA TERMINALE EVO-SOFT

KIT DE ÂNGULO DE REENVIO SUPLEMENTAR EVO-SOFT
KIT RINVIO D’ANGOLO SUPPLEMENTARE EVO-SOFT

KIT DE ÂNGULO DE REENVIO HORIZONTAL EVO-SOFT
KIT RINVIO D’ANGOLO ORIZZONTALE EVO-SOFT

KIT DE PONTO DE FECHO INTERMÉDIO EVO-SOFT
KIT PUNTO DI CHIUSURA INTERMEDIO EVO-SOFT

KIT DE ÂNGULO DE REENVIO SUPLEMENTAR EVO-SOFT
KIT RINVIO D’ANGOLO SUPPLEMENTARE EVO-SOFT

REBITE EVO-SOFT
NOTTOLINO EVO-SOFT

113004C

A112103C

113420C

113003C

B112103C

0511149

50

50 50

20

20

20

182 06FERRAGEM EVO-SOFT  FERRAMENTA EVO-SOFT


