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Il mercato dei serramenti architettonico richiede sistemi alzante scor-
revole con una seziona profi lo visibile più piccola che consente una su-
perfi cie vetrata più grande, prestazione migliorata in aperture grandi e 
facile manovrabilità.

»  Alzante scorrevole LS200

Il sistema ferramenta alzante scorrevole LS200 è presentato con lo 
scopo di fornire una soluzione solida e robusta alla domanda crescente 
del mercato dei serramenti. Il sistema è progettato in modo da con-
sentire alle ante di scorrere silenziosamente, senza intoppi e sforzi. 

Il sistema LS200 permette di raggiungere spazi aperti attraverso di-
verse applicazioni di 2, 3, 4 e fi no a 6 ante con combinazioni diverse di 
ante scorrevoli e fi sse.

Per tutte queste ragioni, il sistema ferramenta alzante scorrevole 
STAC rappresenta la soluzione ideale per sistemi alzanti e scorrevoli 
con grandi aperture, massima manovrabilità, conforto e con facilità 
d’uso della chiave.

»  Alzante scorrevole LS400

Il sistema LS400, progettato appositamente per ante pesanti e di-
mensionali, consente un sollevamento totalmente verticale dello 
scorrevole. Le ante non si dirigono nei movimenti di abbassamento 
e di alzamento.

Una delle caratteristiche più importanti è un’equa distribuzione del 
peso dell’anta su ogni ruota per tutto il dispositivo di sollevamento, 
garantendo il funzionamento corretto dei cuscinetti senza grippag-
gio, rottura o rumore. 

O mercado de fecho arquitetónico exige sistemas de corrediças com 
uma secção de perfi l visível mais pequena que permita uma maior 
superfície envidraçada, melhor desempenho em grandes aberturas e 
facilidade de manobrabilidade.

»  Corrediça elevável LS200

O sistema de ferragens elevável LS200 é apresentado com o objetivo 
de fornecer uma solução sólida e robusta para a crescente procura do 
mercado de fecho.  O sistema é concebido de tal forma que as folhas 
deslizam suavemente, silenciosamente e sem esforço. 

O sistema LS200 permite alcançar espaços abertos através das várias 
aplicações de 2, 3, 4 e até 6 folhas com diferentes combinações de 
folhas fi xas e deslizantes.

Por todas estas razões, o sistema de ferragens eleváveis STAC é a so-
lução ideal para sistemas de corrediça elevável com grandes abertu-
ras, cuja chave é a sua grande manobrabilidade, conveniência e facili-
dade de utilização.

»  Corrediça elevável LS400

O sistema LS400, especialmente concebido para folhas de peso ele-
vado e grandes dimensões, que permite uma elevação completamente 
vertical da corrediça. As folhas não se inclinam durante os movimen-
tos de descida e elevação.

Entre as suas características, vale a pena mencionar a distribuição 
igual do peso da folha em cada roda durante toda a cinemática de ele-
vação, garantindo o correto funcionamento dos rolamentos sem gri-
pagem, quebra ou aparecimento de ruídos. 

Elevação equilibrada
Elevazione equilibrata

Esforço reduzido
Sforzo minimo

Dispositivo de limpeza
Dispositivo di pulizia

Vasta gama de cargas
Ampio intervallo di carico

Corrediças

ELEVÁVEIS
Alzante scorrevole
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» LS200

Peso da folha
Peso anta

200-250 kg

Altura da folha
Altezza anta

3300 mm

Largura da folha  
Larghezza anta

550-3300 mm

Altura do canal
Altezza scanalatura

30 mm

Rodados LS200_16 
Carrelli LS200_16

Largura da ranhura 16 mm 
Larghezza scanalatura 16 mm

Rodados LS200_18 
Carrelli LS200_18

Largura da ranhura 18 mm (com calços de adaptação)
Larghezza scanalatura 18 mm (con spessori adattativi)

Rodados LS200_22
Carrelli LS200_22

Largura da ranhura 22 mm (com calços de adaptação)
Larghezza scanalatura 22 mm (con spessori adattativi)

Transmissão 
Trasmissione

Agulha de 27,5 mm e distância entre centros de 80 mm
Perno 27,5 mm e distanza C/C di fissaggio 80 mm

» LS400

Peso da folha
Peso anta

300-400 kg

Altura da folha
Altezza anta

3300 mm

Largura da folha  
Larghezza anta

550-3300 mm

Altura do canal
Altezza scanalatura

42 mm

Rodados LS400_22
Carrelli LS400_22

Largura da ranhura 22 mm 
Larghezza scanalatura 22 mm

Transmissão 
Trasmissione

Agulha de 37,5 mm e distância entre centros de 80 mm
Perno 37,5 mm e distanza C/C di fissaggio 80 mm

FOLHA PRINCIPAL  ANTA PRINCIPALE

FOLHA INTERMÉDIA  ANTA INTERMEDIA

FOLHA FIXA  ANTA FISSA
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18 / 16

22

5
30

CANAL  SCANALATURA

12
Mola de compensação
Molla di compensazione

237001

13

Ponto de fecho + calços
Punto di chiusura + spessori

A234020

Ponto de fecho curto + calços
Punto di chiusura corto + spessori

234020

14

Ponto de fecho MV + calços
Punto di chiusura + spessori MV

A234021

Ponto de fecho curto MV + calços
Punto di chiusura corto + spessori MV

234021

15
Kit de calços
Kit spessore

A2353

-
Kit de parafusos
Kit viteria

236007

236008

-
Kit de pontos de fecho curtos
Kit punti di chiusura corto

234301

-
Kit de pontos de fecho
Kit punti di chiusura

234302

-
Kit de folha intermédia
Kit anta intermedio

234303

8

Haste de transmissão acessível 1800 mm
Trasmissione accessibile 1800 mm

C234504

Haste de transmissão 2100 mm
Trasmissione 2100 mm

C234501

Haste de transmissão 2400 mm
Trasmissione 2400 mm

C234502

Haste de transmissão 2700 mm
Trasmissione 2700 mm

C234503

9

Prolongador sem ponto de fecho
Asta di estensione senza punto di chiusura

234010

Prolongador com ponto de fecho
Asta di estensione con punto di chiusura

A234011

10

Cilindro amortecedor 150 - 250 kg
Cilindro di ammortizzamento 150 - 250 kg

237002

Cilindro amortecedor 251 - 400 kg
Cilindro di ammortizzamento 251 - 400 kg

237003

11

Batente branco
Arresto bianco

234025

Batente preto
Arresto nero

234026

1
Guiador ATRIA
Maniglione ATRIA

PAG. 86

2
Rodado dianteiro
Carrello anteriore

233501

3
Rodado traseiro
Carrello posteriore

233502

4
Rodado suplementar
Carrello supplementare

233503

5

Placa de conexão 2760 mm
Asta di collegamento 2760 mm 

233010

Placa de conexão 1760 mm
Asta di collegamento 1760 mm

233011

Placa de conexão 1260 mm
Asta di collegamento 1260 mm

233012

Placa de conexão 756 mm
Asta di collegamento 756 mm

233013

6
Centradores para placa de conexão
Guide inferiori per asta di collegamento

237101

7
Fechadura horizontal
Fermo orizzontale

234322

OPCIONAL  OPZIONALE

CON MÁS DE  CON PIÙ DI  200 kg

» LS200

CORREDIÇA ELEVÁVEL  ALZANTE SCORREVOLE
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22

5
42

CANAL  SCANALATURA

1
Guiador ATRIA
Maniglione ATRIA

PAG. 86

2
Rodado dianteiro
Carrello anteriore

233001

3
Rodado traseiro
Carrello posteriore

233002

4
Rodado suplementar
Carrello supplementare

233003

5

Placa de conexão 2760 mm
Asta di collegamento 2760 mm

233010

Placa de conexão 1760 mm
Asta di collegamento 1760 mm

233011

Placa de conexão 1260 mm
Asta di collegamento 1260 mm

233012

Placa de conexão 756 mm
Asta di collegamento 756 mm

233013

6
Centradores para placa de conexão
Guide inferiori per asta di collegamento

237101

7
Fechadura horizontal
Fermo orizzontale

234022

12
Mola de compensação
Molla di compensazione

237001

13
Ponto de fecho + calços
Punto di chiusura + spessori

A234020

14
Ponto de fecho MV + calços
Punto di chiusura MV + spessori

A234021

15
Kit de calços
Kit spessore

A2350

-
Kit de parafusos
Kit viteria

236004

236005

-
Kit de pontos de fecho sem calços
Kit punti di chiusura senza spessori

234101

-
Kit de ptos de fecho com calços
Kit punti di chiusura con spessori

234102

234109

-
Kit de folha intermédia
Kit anta intermedio

234103

8

Haste de transmissão acessível 1800 mm
Trasmissione accessibile 1800 mm

C234004

Haste de transmissão 2100 mm
Trasmissione 2100 mm

C234001

Haste de transmissão 2400 mm
Trasmissione 2400 mm

C234002

Haste de transmissão 2700 mm
Trasmissione 2700 mm

C234003

9

Prolongador sem ponto de fecho
Asta di estensione senza punto di chiusura

234010

Prolongador com ponto de fecho
Asta di estensione con punto di chiusura

A234011

10

Cilindro amortecedor 150 - 250 kg
Cilindro di ammortizzamento 150 - 250 kg

237002

Cilindro amortecedor 251 - 400 kg
Cilindro di ammortizzamento 251 - 400 kg

237003

11

Batente branco
Arresto bianco

234025

Batente preto
Arresto nero

234026

OPCIONAL  OPZIONALE

CON MÁS DE  CON PIÙ DI  350 kg

»  LS400
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»  CONFIGURAÇÃO  CONFIGURAZIONE  ≤ 200 kg

»  CALÇOS  SPESSORI  1 - 2 mm

ls200

ls200

Carrelli LS200 per alzanti e scorrevoli.    

• I carrelli possono sopportare confi gura-
zioni fi no a 200 Kg di anta. 

• Per confi gurazioni fi no a 250 Kg devono 
essere aggiunti carrelli supplementari. 

• Gli spessori sono disponibili e si adatta-
no a diversi tipi di scanalatura. 

• Le ruote sono composte da resina raf-
forzata per supportare carichi elevati. 

• È fi ssato al profi lo tramite viti Pozidriv.

• Gli spessori sono disponibili in dimen-
sioni da 1 e 2 mm per compensare l’al-
tezza dell’anta.

Rodados LS200 para corrediça elevável.

• Os rodados suportam confi gurações de 
até 200 kg de folha. 

• Para confi gurações até 250 kg, devem 
ser adicionados rodados adicionais. 

• Os calços estão disponíveis para se 
adaptarem a diferentes tipos de canal. 

• As rodas são feitas de resina reforçada a 
fi m de suportarem cargas elevadas. 

• Fixação ao perfi l através de parafusos 
com cabeça Pozidrive. 

• Estão disponíveis calços de 1 e 2 mm 
para compensar a altura da folha. 

RODADOS LS200
CARRELLI LS200

RODADO DIANTEIRO LS200
CARRELLO ANTERIORE LS200

RODADO TRASEIRO LS200
CARRELLO POSTERIORE LS200

233501

233502

1

1
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»  CONFIGURAÇÃO  CONFIGURAZIONE  201 - 250 kg

Para confi gurações de grandes pesos e dimen-

sões, consulte o nosso departamento técnico.

Per confi gurazioni di grandi pesi e dimensioni, si pre-

ga di consultare il nostro uffi  cio tecnico.

info@stac.es

ls200

ls200

Carrelli LS200 per alzanti e scorrevoli.    

• Gli spessori sono disponibili in dimen-
sioni da 1 e 2 mm per compensare l’al-
tezza dell’anta.

Carrello supplementare

• Nelle confi gurazioni tra 201-250 Kg è 
necessario aggiungere due carrelli sup-
plementari per anta. 

• È fi ssato al profi lo tramite viti Pozidriv.

• I carrelli supplementari sono forniti in 
una scatola singola con kit viti e assi di 
connessione. 

Carrello fi sso

• Consente all’anta fi ssa di essere po-
sizionata alla stessa altezza dell’anta 
mobile.

Rodados LS200 para corrediça elevável.

• Estão disponíveis calços de 1 e 2 mm 
para compensar a altura da folha. 

Rodado suplementar

• Em confi gurações entre 201 - 250 kg é 
necessário adicionar dois rodados adi-
cionais por folha.

• A fi xação ao perfi l realiza-se através de 
parafusos com cabeça Pozidrive.

• Os carrinhos são entregues embalados 
em caixas individuais com placas de co-
nexão e kit de parafusos. 

Rodado fi xo

• Permite colocar a folha fi xa à mesma 
altura que a folha móvel.

RODADOS LS200
CARRELLI LS200

RODADO SUPLEMENTAR LS200
CARRELLO SUPPLEMENTARE LS200

RODADO FIXO LS200
CARRELLO FISSO LS200

233503

233504

2

10
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»  CALÇO  SPESSORI  2 mm

»  CONFIGURAÇÃOS  CONFIGURAZIONE  ≤ 300 kg

Carrelli LS400 per alzanti e scorrevoli.    

• I carrelli possono supportare confi gura-
zioni fi no a 300 Kg di anta. 

• Per confi gurazioni fi no a 400 Kg devono 
essere aggiunti carrelli supplementari.  

• Le ruote sono composte da resina raf-
forzata per supportare carichi elevati. 

• Sistema di pulizia rotativo sincronizzato 
con il movimento delle ruote.

• È fi ssato al profi lo tramite viti Pozidriv.

• Spessore di 1 mm disponibile per com-
pensare l’altezza dell’anta.

Rodados LS400 para corrediça elevável.

• Os rodados suportam confi gurações de 
até 300 kg de folha. 

• Para confi gurações até 400 kg, devem 
ser adicionados rodados adicionais.  

• As rodas são feitas de resina reforçada a 
fi m de suportarem cargas elevadas. 

• Sistema de limpeza rotativo sincroniza-
do com o movimento das rodas.

• Fixação ao perfi l através de parafusos 
com cabeça Pozidrive. 

• Está disponível um calço de 1 mm para 
compensar a altura da folha. 

ls400

ls400

RODADOS LS400
CARRELLI LS400

RODADO DIANTEIRO LS400
CARRELLO ANTERIORE LS400

RODADO TRASEIRO LS400
CARRELLO POSTERIORE LS400

233001

233002

1

1
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L min. / L max.  1100 / 3800 mm

F

 ≤300 kg 301 - 400 kg

Para confi gurações de grandes pesos e dimen-

sões, consulte o nosso departamento técnico.

Per confi gurazioni di grandi pesi e dimensioni, si pre-

ga di consultare il nostro uffi  cio tecnico.

info@stac.es

»  CONFIGURAÇÃOS  CONFIGURAZIONE  301 - 400 kg

Carrelli LS400 per alzanti e scorrevoli.    

• Spessore di 1 mm disponibile per com-
pensare l’altezza dell’anta.

Carrello supplementare

• Nelle confi gurazioni tra 301-400 Kg è 
necessario aggiungere due carrelli sup-
plementari per anta. 

• È fi ssato al profi lo tramite viti Pozidriv.

• I carrelli supplementari sono forniti in 
una scatola singola con kit viti e assi di 
connessione. 

Carrello fi sso

• Consente all’anta fi ssa di essere po-
sizionata alla stessa altezza dell’anta 
mobile.

Rodados LS400 para corrediça elevável.

• Está disponível um calço de 1 mm para 
compensar a altura da folha.

Rodado suplementar

• Em confi gurações entre 301 - 400 kg é 
necessário adicionar dois rodados adi-
cionais por folha.

• A fi xação ao perfi l realiza-se através de 
parafusos com cabeça Pozidrive.

• Os carrinhos são entregues embalados 
em caixas individuais com placas de co-
nexão e kit de parafusos. 

Rodado fi xo

• Permite colocar a folha fi xa à mesma 
altura que a folha móvel.

ls400

ls400

RODADOS LS400
CARRELLI LS400

RODADO SUPLEMENTAR LS400
CARRELLO SUPPLEMENTARE LS400

RODADO FIXO LS400
CARRELLO FISSO LS400

233003

233004

2

10
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C234503  L= 2700 mm   H= 957 mm

C234502  L= 2400 mm   H= 957 mm

C234501  L= 2100 mm   H= 957 mm

C234504  L= 1800 mm   H= 440 mm

H = ALTURA DO QUADRADO  ALTEZZA DEL QUADRO

L = ALTURA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO  ALTEZZA MASSIMA DELL’ASTA DI TRASMISSIONE

OPTATIVO  OPZIONALE  C234504

OPTATIVO  OPZIONALE 

Le trasmissioni per il sistema porta al-
zante scorrevole LS200.

• Disponibile con perno da 27,5 mm. 

• La distanza tra i centri di fi ssaggio delle 
trasmissioni è di 80 mm.

• Le trasmissioni sono consegnate con la 
preinstallazione del cilindro. 

• La confi gurazione principale è composta 
da 3 punti di chiusura più 1 opzionale.

• L’asse di estensione con punto di chiusu-
ra disponibile per le confi gurazioni dell’al-
tezza anta, è maggiore di 2800 mm.

Hastes de transmissão para o sistema de 
corrediças eleváveis LS200. 

• Disponíveis com agulha de 27,5 mm. 

• A distância entre os centros de fi xação 
das hastes é de 80 mm.

• As hastes de transmissão são entre-
gues com pré-instalação para cilindro. 

• A confi guração básica é composta por 3 
pontos de fecho mais 1 opcional.

• Disponível um prolongador com um 
ponto de fecho para confi gurações de 
altura de folha superior a 2800 mm.

ls200

HASTES DE TRANSMISSÃO
TRASMISSIONI

HASTES DE TRANSMISSÃO LS200
TRASMISSIONI LS200

C234501

C234502

C234503

C234504

L= 2100 mm

L= 2400 mm

L= 2700 mm

L= 1800 mm

10
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C234003  L= 2700 mm   H= 957 mm

C234002  L= 2400 mm   H= 957 mm

C234001  L= 2100 mm   H= 957 mm

C234004  L= 1800 mm   H= 440 mm

H = ALTURA DO QUADRADO  ALTEZZA DEL QUADRO

L = ALTURA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO ALTEZZA MASSIMA DELL’ASTA DI TRASMISSIONE

OPTATIVO  OPZIONALE  C234004

OPTATIVO  OPZIONALE 

Le trasmissioni per il sistema porta al-
zante scorrevole LS400.

• Disponibile con perno da 37,5 mm. 

• La distanza tra i centri di fi ssaggio delle 
trasmissioni è di 80 mm.

• Le trasmissioni sono consegnate con la 
preinstallazione del cilindro. 

• La confi gurazione principale è composta 
da 3 punti di chiusura più 1 opzionale.

• L’asse di estensione con punto di chiusu-
ra disponibile per le confi gurazioni dell’al-
tezza anta, è maggiore di 2800 mm.

Hastes de transmissão para o sistema de 
corrediças eleváveis LS400. 

• Disponíveis com agulha de 37,5 mm. 

• A distância entre os centros de fi xação 
das hastes é de 80 mm.

• As hastes de transmissão são entre-
gues com pré-instalação para cilindro. 

• A confi guração básica é composta por 3 
pontos de fecho mais 1 opcional.

• Disponível um prolongador com um 
ponto de fecho para confi gurações de 
altura de folha superior a 2800 mm.

ls400

HASTES DE TRANSMISSÃO
TRASMISSIONI

HASTES DE TRANSMISSÃO LS400
TRASMISSIONI LS400

C234001

C234002

C234003

C234004

L= 2100 mm

L= 2400 mm

L= 2700 mm

L= 1800 mm

10
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»  CALÇOS  SPESSORI  LS200

Spessori di plastica LS200 per trasmis-
sioni e carrelli anteriori per alzanti e scor-
revoli. 

 • Gli spessori sono composti da poliam-
mide PA6 + 25% di fibra di vetro.

 • Consentono la conservazione dell’inter-
ruzione del ponte termico. 

 • Riduzione del peso e maggiore produ-
zione ecologica nei confronti degli spes-
sori metallici.

Calços de plástico LS200 para hastes de 
transmissão e rodados dianteiros.

 • Os calços são feitos de poliamida PA6 + 
25% de fibra de vidro.

 • Permitem a preservação da rutura da 
ponte térmica. 

 • Redução de peso e fabrico mais ami-
go do ambiente em comparação com 
calços metálicos.

ls200

CALÇOS PARA HASTES DE TRANSMISSÃO LS200
SPESSORI TRASMISSIONE LS200

KITS DE CALÇOS PARA ELEVAÇÃO LS200
SPESSORI ALZANTE SCORREVOLE LS200

A2353 1

REF.  RIF. LARGURA  LARGHEZZA (X)

A235309 4 mm

A235310 5 mm

A235308 6 mm

A235311 7 mm

A235312 8 mm

A235313 9 mm

A235314 10 mm

A235315 12 mm

REF.  RIF. LARGURA  LARGHEZZA (X)

A235307 14 mm

A235301 16 mm

A235306 17 mm

A235303 17,5 mm

A235302 19 mm

A235304 20 mm

A235305 23 mm
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»  CALÇOS  SPESSORI  LS400

Spessori di plastica LS400 per trasmis-
sioni e carrelli anteriori per alzanti e scor-
revoli. 

 • Gli spessori sono composti da poliam-
mide PA6 + 25% di fibra di vetro.

 • Consentono la conservazione dell’inter-
ruzione del ponte termico. 

 • Riduzione del peso e maggiore produ-
zione ecologica nei confronti degli spes-
sori metallici.

Calços de plástico LS400 para hastes de 
transmissão e rodados dianteiros.

 • Os calços são feitos de poliamida PA6 + 
25% de fibra de vidro.

 • Permitem a preservação da rutura da 
ponte térmica. 

 • Redução de peso e fabrico mais ami-
go do ambiente em comparação com 
calços metálicos.

ls400

CALÇOS PARA HASTES DE TRANSMISSÃO LS400
SPESSORI TRASMISSIONE LS400

KITS DE CALÇOS PARA ELEVAÇÃO LS400
SPESSORI ALZANTE SCORREVOLE LS400

A23521

REF.  RIF. LARGURA  LARGHEZZA (X)

A235207 12 mm

A235201 14 mm

A235206 15 mm

A235203 15,5 mm

A235202 17 mm

A235204 18 mm

A235205 21 mm
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L

L - 480mm

L - 480 mm L - 1000 mm

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR
STANDARD CONFIGURATION

CONFIGURACIÓN CON 2 CARROS SUPLEMENTARIOS
STANDARD CONFIGURATION WITH 2 SUPPLEMENTARY BOGIES

Aste di connessione di acciaio per sistemi 
porta alzante scorrevole.

• Le aste di connessione multi perforate 
possono essere adattate a un’ampia 
gamma di larghezze dell’anta. 

• Le piastre sono fi ssate ai carrelli tramite 
bulloni in acciaio. 

• Resistenza corrosione in conformità allo 
standard UNI-EN 1670: 240 ore in una 
camera a nebbia salina. 

Placas de conexão em aço para sistemas 
de corrediça elevável. 

• As placas adaptáveis a uma vasta gama 
de larguras de folha graças à perfuração 
múltipla de que dispõem. 

• As placas são fi xadas aos rodados atra-
vés de cavilhas de aço. 

• Resistência à corrosão de acordo com 
a norma UNE-EN 1670: 240 horas em 
câmara de pulverização salina. 

ls400

ls200

» CONFIGURAÇÃO PADRÃO
CONFIGURAZIONE STANDARD

» CONFIGURAÇÃO COM RODADOS SUPLEMENTARES
CONFIGURAZIONE CON CARRELLI SUPPLEMENTARE

PLACAS DE CONEXÃO
ASTA DI COLLEGAMENTO

PLACAS DE CONEXÃO
ASTA DI COLLEGAMENTO

233010

233011

233012

233013

L= 2760 mm

L= 1760 mm

L= 1260 mm

L= 756 mm

10

0423071

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

COMPRIMENTO
LUNGHEZZA

CONFIG. PADRÃO
CONFIG. STANDARD

COM RODADOS SUPLEMENTARES
CON CARRELLI SUPPLEMENTARI

CENTRADORES
GUIDE INFERIORI

233010 2760 mm 2301-3300 mm 2801-3800 mm 6

233011 1760 mm 1801-2300 mm 2301-2800 mm 3

233012 1260 mm 1301-1800 mm 1301-2300 mm 2

233013 756 mm 600-1300 mm 1100-1800 mm 1

Estão incluídos 3 centradores para a placa de conexão nos kits das fechaduras: 234101, 234102, 234103, 234301, 234302 e 234303.

3 guide inferiori per l’asta di collegamento sono incluse nei kit del punto di chiusura:  234101, 234102, 234103, 234301, 234302 e 234303.
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Le asse di estensione per trasmissioni dei 
sistemi alzanti e scorrevole.

Asta di esten. con pto di chiusura

• L’asta di estensione A234011 fornisce 
un punto di chiusura aggiuntivo nelle 
confi gurazioni della fi nestra con altezze 
maggiori di 2800 mm e altezze dell’anta 
fi no a 3300 mm.  

• L’asse di estensione è fi ssata tramite 
una vite di fermo. 

• L’asse di estensione è fi ssata al profi lo 
tramite viti Pozidriv.

• Le parti in acciaio zincate trattate per 
garantire 240 ore di resistenza alla cor-
rosione in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670.

Asta di esten. senza pto di chiusura

• L’asta di estensione 234010 è valida 
per le confi gurazioni della fi nestra con 
altezze maggiori di 2800 mm che non 
richiedono un punto di chiusura ag-
giuntivo. 

• L’asta di estensione 234010 può essere 
aggiunta tra la trasmissione e l’asse di 
estensione con il punto di chiusura. 

• È disponibile in una fi nitura anodizzata 
opaca naturale. 

Prolongadores para fallebas de transmi-
sión de correderas elevables.

Prolongador com ponto de fecho

• O prolongador A234011 proporciona um 
ponto de fecho adicional em confi gu-
rações de janelas com alturas superio-
res a 2800 mm, podendo atingir alturas 
de folha de até 3300 mm. 

• O prolongador é fi xado através de um 
parafuso de ajuste. 

• A fi xação ao perfi l realiza-se através de 
parafusos com cabeça Pozidrive. 

• Peças em aço zincado para garantir 
uma resistência à corrosão durante 240 
horas numa câmara de pulverização 
salina em conformidade com a norma 
UNE-EN 1670. 

Prolongador sem ponto de fecho

• O prolongador 234010 é adequado para 
confi gurações de janelas com alturas 
superiores a 2800 mm que não reque-
rem um ponto de fecho adicional. 

• O prolongador 234010 pode ser adicio-
nado entre a haste de transmissão e o 
prolongador com ponto de fecho.

• Está disponível em acabamento anodi-
zado natural mate. 

ls400

ls200

ls400

ls200

» A234011 » 234010

PROLONGADORES PARA HASTE DE TRANSMISSÃO
ASTE DI ESTENSIONE PER TRASMISSIONI

PROLONGADOR COM PONTO DE FECHO
ASTA DI ESTENSIONE CON PUNTO DI CHIUSURA

PROLONGADOR SEM PONTO DE FECHO
ASTA DI ESTENSIONE SENZA PUNTO DI CHIUSURA

A234011

234010

10

10
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1

2

+3 mm -3 mm

1

+3 mm -3 mm

Fermi orizzontali per sistemi porta alzanti 
e scorrevoli. 

• I fermi sono fi ssati al profi lo tramite viti 
Pozidriv.

• I fermi sono forniti nei sacchetti con le 
viti. 

• Le parti in sono state zincate per ga-
rantire una resistenza alla corrosione di 
240 ore in una camera a nebbia salina in 
conformità allo standard UNI-EN 1670.

Fermo 234022

• È un dispositivo di ritenzione laterale re-
golabile per l’anta intermedia. 

Fechaduras horizontais para sistemas de 
corrediça elevável.

• As fechaduras fi xam-se ao perfi l atra-
vés de parafusos com cabeça Pozidrive.

• As fechaduras são entregues embala-
dos com os parafusos. 

• As peças foram zincadas para garantir 
uma resistência à corrosão durante 240 
horas numa câmara de pulverização 
salina em conformidade com a norma 
UNE-EN 1670.

Fechadura 234022

• Dispõe de um mecanismo de retenção 
lateral regulável para folha intermédia.

ls200

ls400

FECHADURAS
FERMI

FECHADURA LS200
FERMO LS200

FECHADURA LS400
FERMO LS400

234322

234022

50

100
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Ø8 mm

20 mm

Ø4 mm

Arresti di gomma altamente resistenti 
per attenuare l’impatto dell’anta.

• È fi ssato al profi lo tramite una vite e un 
perno antirotativo. 

• Ogni due ante deve essere installato un 
arresto di gomma.

• Gli arresti di gomma sono forniti nei 
sacchetti con le viti. 

Batentes de borracha de alta resistência, 
a fi m de amortecer o impacto da folha.

• A fi xação ao perfi l é feita através de um 
parafuso e de uma cavilha antirrotação. 

• Por cada 2 folhas é necessário instalar 
um batente de amortecimento.

• Os batentes de amortecimento são en-
tregues embalados e com os parafusos. 

ls200

ls200

ls400

ls400

BATENTES DE AMORTECIMENTO E KITS DE PARAFUSOS
KIT ARRESTI DI SMORZAMENTO E VITE

BATENTES DE AMORTECIMENTO
ARRESTO DI SMORZAMENTO

KITS DE PARAFUSOS
KIT VITI

234026

23600

234025Acabamento branco
Finitura bianca

Acabamento preto
Finitura nera

10

* 236005  PARA CALÇOS  PER SPESSORI  > 18 mm

* 236004  PARA CALÇOS  PER SPESSORI  ≤ 18 mm

  

ls200 ls400

4,8 x 19 mm 4,8 x 32 mm 4,8 x 38 mm 4,8 x 50 mm 4,8 x 55 mm 4,8 x 60 mm

236004 * 1 unidade / unità 12 unidades / unità - 8 unidades / unità - - 100

236005 * 1 unidade / unità 12 unidades / unità - - 8 unidades / unità 250

236010 1 unidade / unità 12 unidades / unità - - 8 unidades / unità - 100

236007 7 unidades / unità - 12 unidades / unità - - - 100

236008 - 7 unidades / unità 4 unidades / unità 8 unidades / unità - - 100

» KITS DE PARAFUSOS  KIT VITERIA
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Sistemi di compensazione e smorzamen-
to per porte alzanti e scorrevoli. 

SOFT-LIFT

• Il sistema SOFT-LIFT consente di spo-
stare la maniglia alla posizione di chiu-
sura in un modo intuitivo e morbido. 

• Il sistema consente uno smorzamento 
preciso e morbido dell’anta nel movi-
mento di abbassamento. 

• Evita impatti improvvisi della maniglia e 
aumenta considerevolmente la durata 
del dispositivo di sollevamento. 

• Il sistema è compatibile con qualsiasi 
dimensione di trasmissione. 

Molla di compensazione

• La molla consente di compensare il peso 
riducendo la forza di alzata dell’anta. 

• Minimizza la coppia di ritorno della 
maniglia della porta durante l’abbassa-
mento dell’anta. 

• Raccomandata per anta dal peso di 200 
Kg e oltre. 

• Molla in acciaio zincata per garantire 
240 ore di resistenza alla corrosione in 
una camera a nebbia salina (UNI-EN 
1670).

Sistemas de amortecimento e compen-
sação para corrediças eleváveis.

SOFT-LIFT

• O sistema SOFT-LIFT permite que o 
puxador seja movido para a posição de 
fecho de forma suave e intuitiva. 

• O sistema permite um amortecimento 
suave e preciso da folha no movimento 
de descida. 

• Evita golpes bruscos do puxador e au-
menta consideravelmente a durabilida-
de do mecanismo de elevação. 

• O sistema é compatível com qualquer 
tamanho de haste de transmissão.

Mola de compensação

• A mola permite compensar o peso, re-
duzindo o esforço de elevação da folha. 

• Minimiza o torque de retorno do guiador 
ao baixar a folha. 

• Recomenda-se a instalação para pesos 
de folha a partir de 200 kg. 

• Mola em aço zincado para garantir uma 
resistência à corrosão durante 240 ho-
ras numa câmara de pulverização salina 
(UNE-EN 1670).

SISTEMAS DE AMORTECIMENTO
SISTEMI DI SMORZAMENTO

CILINDRO DE AMORTECIMENTO SOFT-LIFT
CILINDRO DI SMORZAMENTO SOFT-LIFT

MOLA DE COMPENSAÇÃO
MOLLA DI COMPENSAZIONE

237001

23700 Ver tabela de referências
Vedere tabella dei riferimenti

1

1

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

PESO POR FOLHA
PESO PER ANTA ls200 ls400

HASTE DE TRANSMISSÃO
TRASMISSIONE

237002 150 – 250 kg 2100 mm
2400 mm
2700 mm237003 251 – 400 kg

237004 150 – 250 kg

1800 mm

237005 251 – 400 kg

» SOFT-LIFT
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22

5

42

+8-8 +8-8

100

»  RÉGULAÇÃO  REGOLAMENTO

»  CANAL  SCANALATURA

»  SOFT-CLOSING 

MARCO  TELAIO
FOLHA  ANTA

BATENTE  FERMO

Sistema anti impiglio che consente la fre-
nata di smorzamento dell’anta.

• Il sistema consente la frenata di smor-
zamento dell’anta a prescindere dalla 
forza applicata a essa. 

• Include spessori di adattamento per di-
verse serie di profi lo. 

• Il sistema è compatibile con profi li in 
allumino, legno e PVC. 

• Appositamente progettato per aree 
pubbliche con bambini. 

• Peso massimo anta consentito 300 kg. 

• Regolazione posizione di 8 mm.

Sistema antiarrastamento que permite 
travar a folha de uma forma amortecida.

• Permite uma travagem amortecida da 
folha, independentemente da força uti-
lizada. 

• Inclui calços de adaptação para diferen-
tes séries de perfi s. 

• O sistema é compatível com perfi s de 
alumínio, madeira e PVC. 

• Especialmente concebido para áreas 
públicas ou áreas com crianças. 

• Peso máximo de folhas: 300 kg. 

• Regulação de posição de 8 mm. 

ls400

SISTEMA DE SEGURANÇA ATIVA
SISTEMA DI SICUREZZA ATTIVO

SISTEMA SOFT-CLOSING
SISTEMA SOFT-CLOSING

237007

1
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Punti di chiusura in acciaio inossidabile 
con spessori di plastica composti da po-
liammide PA6+10% di fi bra di vetro. 

• Riduzione del peso e maggiore produ-
zione ecologica nei confronti degli spes-
sori metallici.

Pontos de fecho em aço inoxidável com 
calços de plástico feitos de poliamida 
PA6 + 10% de fi bra de vidro.   

• Redução de peso e fabrico mais ami-
go do ambiente em comparação com 
calços metálicos.

ls200

ls200

ls200

ls400

ls400

ls400

MV

ACESSÓRIOS
ACCESSORI

PONTO DE FECHO + CALÇOS
PUNTO DI CHIUSURA + SPESSORI

PONTO DE FECHO MV + CALÇOS
PUNTO DI CHIUSURA MICROVENTILAZIONE + SPESSORI

KIT DE CALÇOS
KIT SPESSORI

234320

234321

A234020

A234021

234203

Fecho curto
Chiusura corta

Fecho curto
Chiusura corta

Calços de 1, 2 e 3 mm
Spessori di 1, 2 e 3 mm

Fecho longo
Chiusura grande

Fecho longo
Chiusura grande

10

10

25

REF.  RIF. DIMENSÕES  DIMENSIONI  KIT  234203  

234320

18
,5

A234020

20
,5

234321

26
,6

A234021

28
,6

234203

3 
m

m

2 
m

m

1 m
m
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Kit di anta singola composto da punti di 
chiusura e spessori per alzante scorrevo-
le LS200.

• Kit anta singola disponibili con spessori 
in zama da 9 e 15 mm. 

• Kit anta singola disponibili con spessori 
poliammide da 1, 2 e 3 mm.

Kits de folha única compostos por pontos 
de fecho e calços para elevação LS200.

• Kits de folha única com calços de zamak 
de 9 e 15 mm disponíveis. 

• Kits de folha única com calços de polia-
mida de 1, 2 e 3 mm disponíveis. 

ls200

ls200

ls200

ACESSÓRIOS
ACCESSORI

KIT DE PONTOS DE FECHO CURTOS COM CALÇOS
KIT PUNTI DI CHIUSURA CORTI CON SPESSORI

KIT DE PONTOS DE FECHO LONGOS COM CALÇOS
KIT PUNTI DI CHIUSURA LUNGO CON SPESSORI

234301

234302

40

40

KIT DE PONTOS DE FECHO LONGOS COM CALÇOS
KIT PUNTI DI CHIUSURA LUNGO CON SPESSORI

234305

234306

40

Calços de zamak 9 mm
Spessori zama 9 mm  

Calços de zamak 15 mm
Spessori zama 15 mm

Calços de poliamida
Spessori poliammide  

Calços de poliamida
Spessori poliammide  
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Punti di chiusura in acciaio inossidabile 
con spessore zama da 9 o 15 mm per serie 
profi lo taglio dritto. 

• Il fi ssaggio al profi lo è eseguito tramite 
viti Pozidriv.

• Spessore zincato per garantire 240 ore 
di resistenza alla corrosione in una ca-
mera a nebbia salina in conformità allo 
standard UNI-EN 1670.

Pontos de fecho em aço inoxidável com 
calço de zamak de 9 ou 15 mm para séries 
de perfi s de corte reto.  

• A fi xação ao perfi l realiza-se através de 
parafusos com cabeça Pozidrive.

• Calço zincado para garantir uma resi-
stência à corrosão durante 240 horas 
numa câmara de pulverização salina 
em conformidade com a norma UNE-
EN 1670.

ls400

ls400

ls400

ls400

MV

MV

ls200

ls200

ls200

ls200234033

234034

234036

10

10

10

Calço de zamak 15 mm
Spessore zama 15 mm  

Calço de zamak 15 mm
Spessore zama 15 mm  

Calço de zamak 15 mm
Spessore zama 15 mm  

Calço de zamak 9 mm
Spessore zama 9 mm

Calço de zamak 9 mm
Spessore zama 9 mm

Calço de zamak 9 mm
Spessore zama 9 mm

ACESSÓRIOS
ACCESSORI

PONTO DE FECHO LONGO + CALÇO
PUNTO DI CHIUSURA LUNGO + SPESSORE

PONTO DE FECHO LONGO MV + CALÇO
PUNTO DI CHIUSURA LUNGO MV + SPESSORE

PONTO DE FECHO CURTO MV + CALÇO
PUNTO DI CHIUSURA CORTO MV + SPESSORE

234023

234024

234038

REF.  RIF. DIMENSÕES  DIMENSIONI 9 mm 15 mm

234023

15
20

,5

234033

9
20

,5

234037

18
,5

15
234035 18

,5
9

234024

15
28

,6

234034

9
28

,6

234038

15
26

,6

234036

9
26

,6

234035

10

Calço de zamak 15 mm
Spessore zama 15 mm  

Calço de zamak 9 mm
Spessore zama 9 mm

PONTO DE FECHO CURTO + CALÇO
PUNTO DI CHIUSURA CORTO + SPESSORE

234037
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Kit di anta singola composto da punti di 
chiusura e spessori per alzante scorrevo-
le LS400.

• Kit anta singola disponibili con spessori 
in zama da 9 e 15 mm. 

• Kit anta singola disponibili con spessori 
poliammide da 1, 2 e 3 mm.

Kits de folha única compostos por pontos 
de fecho e calços para elevação LS400.

• Kits de folha única com calços de zamak 
de 9 e 15 mm disponíveis. 

• Kits de folha única com calços de polia-
mida de 1, 2 e 3 mm disponíveis. 

ls400

ls400

ls400

KIT DE PONTOS DE FECHO LONGOS SEM CALÇOS
KIT PUNTI DI CHIUSURA LUNGO SENZA SPESSORI

KIT DE PONTOS DE FECHO LONGOS COM CALÇOS
KIT PUNTI DI CHIUSURA LUNGO CON SPESSORI

KIT DE PONTOS DE FECHO LONGOS COM CALÇOS
KIT PUNTI DI CHIUSURA LUNGO CON SPESSORI

234101

234102

234109

234108

40

40

40

ACESSÓRIOS
ACCESSORI

Calços de zamak 15 mm
Spessori zama 15 mm  

Calços de zamak 9 mm
Spessori zama 9 mm

Calços de poliamida
Spessori poliammide
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LS200

LS400

Kit specifi ci per ante intermedie che non 
richiedono punti di chiusura. 

• I kit dell’anta sono disponibili per siste-
mi alzanti e scorrevoli LS200 e LS400. 

Kits específi cos para folhas intermédias 
que não necessitam de pontos de fecho. 

• Kits de folhas para sistemas eleváveis 
LS200 e LS400 disponíveis. 

ls200

ls400

ACESSÓRIOS
ACCESSORI

KIT DE FOLHA INTERMÉDIA LS200
KIT ANTA INTERMEDIA LS200

KIT DE FOLHA INTERMÉDIA LS400
KIT ANTA INTERMEDIA LS400

234303

234103

50

50
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