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276 Fechos multiponto

Chiusure multipunto

Linha FÉNIX

Linea FENIX

Fechos monoponto

Chiusure monopunto

Linha FÉNIX MINI

Linea FENIX MINI

Linha TITÁN

Linea TITAN

Linha DRACO

Linea DRACO

Ganchos e fechaduras

Ganci e fermi

Microventilação

Microventilazione

Adaptador LSPLUG

Adattatore LSPLUG
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Carrelli
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7,5

43 43

15 30

43
LÍMITE A 90º
LIMITE A    90º

MV

MV

MV

I D

7 mm

I D

7 mm

I D

7 mm

Chiusure multipunto per fi nestre scorre-
voli con 2 o 4 punti di chiusura. 

• Le chiusure multipunto sono disponibili 
con interassi da 7,5, 15 e 30 mm.

• Disponibile in 3 dimensioni diverse: 
600, 1000 e 1600 mm.

• Sono dotate di un dispositivo anti-sol-
levamento e arresto ammortizzatore. 

• Disponibili con apertura microventila-
zione attraverso l’installazione del fer-
mo rif. 0520052, che consente il movi-
mento di 180º della maniglia. 

Fechos multiponto para janelas de correr 
com 2 ou 4 pontos de fecho. 

• Os fechos multiponto estão disponíveis 
com agulhas de 7,5, 15 e 30 mm. 

• Disponíveis em 3 tamanhos diferentes: 
600, 1000 e 1600 mm.

• Estão equipados com dispositivo antie-
levação e batente amortecedor. 

• Disponíveis com abertura para micro-
ventilação através da instalação da fe-
chadura ref. 0520052, o que permite 
que o puxador seja movimentado a 180º. 
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MULTIPONTO Agulha 7,5 mm
MULTIPUNTO Perno 7,5 mm

MULTIPONTO Agulha 15 mm
MULTIPUNTO Perno 15 mm

MULTIPONTO Agulha 30 mm
MULTIPUNTO Perno 30 mm

FECHOS MULTIPONTO
CHIUSURE MULTIPUNTO

M0520

M0521

P0520

P0521

A0522

10

6

Aço zincado
Acciaio zincato

Aço Inox AISI 304
Acciaio inossidabile AISI 304

Aço zincado
Acciaio zincato

Aço zincado
Acciaio zincato

Aço Inox AISI 304
Acciaio inossidabile AISI 304

10

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

AGULHA
PERNO

COMPRIMENTO
LUNGHEZZA

PTOS DE FECHO
PUNTI DI CHIUSURA

CALÇOS
SPESSORI

ALTURA MÍN. DE FOLHA
ALTEZZA MINIMA ANTA

M05200600

P05200600

7,5 mm

600 mm 2 4 750 mm

M05201000

P05201000
1000 mm 2 6 1150 mm

M05201600

P05201600
1600 mm 4 6 1750 mm

M05210600

P05210600

15 mm

600 mm 2 4 750 mm

M05211000

P05211000
1000 mm 2 6 1150 mm

M05211600

P05211600
1600 mm 4 6 1750 mm

A05220600

30  mm

600 mm 2 4 750 mm

A05221000 1000 mm 2 6 1150 mm

A05221600 1600 mm 4 6 1750 mm
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»  MAQUINAÇÃO  LAVORAZIONE

MV

MV

I D

7 mm

I D

7 mm

90º

90º

Chiusure multipunto per fi nestre scorre-
voli con 2 o 3 punti di chiusura. 

• Le chiusure multipunto sono disponibili 
con interassi da 7,5 e 15 mm.

• Disponibile in 4 dimensioni diverse: 
400, 600, 1000 e 1600 mm.

• Sono dotate di un dispositivo anti-sol-
levamento e arresto ammortizzatore. 

• I punti di chiusura sono composti di ac-
ciaio zincato. 

Fechos multiponto para janelas de correr 
com 2 ou 3 pontos de fecho. 

• Os fechos multiponto estão disponíveis 
com agulhas de 7,5 e 15 mm. 

• Disponíveis em 4 tamanhos diferentes: 
400, 600, 1000 e 1600 mm.

• Estão equipados com dispositivo antie-
levação e batente amortecedor. 

• Os pontos de fecho são fabricados em 
aço zincado. 
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MULTIPONTO  MULTIPUNTO PUXADOR  MANIGLIA

MULTIPONTO ECO Agulha 7,5 mm
MULTIPUNTO ECO Perno 7,5 mm

MULTIPONTO ECO Agulha 15 mm
MULTIPUNTO ECO Perno 15 mm

FECHOS MULTIPONTO ECO
CHIUSURE MULTIPUNTO ECO

S0520

S0521

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

AGULHA
PERNO

COMPRIMENTO
LUNGHEZZA

PONTOS DE FECHO
PUNTI DI CHIUSURA

CALÇOS
SPESSORI

ALTURA MÍN. DE FOLHA
ALTEZZA MINIMA ANTA

S05200400

7,5 mm

400 mm 2 4 550 50

S05200600 600 mm 2 4 750 50

S05201000 1000 mm 3 7 1150 50

S05201600 1600mm 3 7 1750 20

S05210400

15 mm

400 mm 2 4 550 50

S05210600 600 mm 2 4 750 50

S05211000 1000 mm 3 7 1150 50

S05211600 1600mm 3 7 1750 20
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»  MAQUINAÇÃO  LAVORAZIONE

MV

I D

7 mm

800h CNS

Chiusure multipunto con chiave per fi ne-
stre scorrevoli con 2 o 4 punti di chiusura. 

• Le chiusure multipunto sono disponibili 
con perno da 15 mm.

• Disponibile in 2 dimensioni diverse: 
1600 e 1800 mm.

• Sono dotate di un dispositivo anti-sol-
levamento e arresto ammortizzatore. 

• Le chiusure multipunto progettate ap-
positamente per porte fi nestre con ac-
cesso alla strada.

• La serratura è valida per il cilindro de 
Camera Europea con camma da 15 mm.

• Le chiusure multipunto sono disponibili 
con la fi nitura di protezione anticorro-
siva per ambienti ad alta salinità che 
off rono resistenza alla corrosione nelle 
piastre di oltre 800 ore in camera a neb-
bia salina (rif. P0523).

Fechos multiponto com chave para jane-
las de correr com 3 ou 4 pontos de fecho. 

• Os fechos multiponto estão disponíveis 
com agulha de 15 mm.

• Disponíveis em 2 tamanhos diferentes: 
1600 e 1800 mm

• Estão equipados com dispositivo antie-
levação e batente amortecedor. 

• Fechaduras multiponto especialmente 
concebidas para portas de varanda com 
acesso à rua.

• A fechadura é válida para cilindro euro-
peu com came longo de 15 mm.

• As fechaduras estão disponíveis com 
acabamento de proteção anticorrosiva 
para ambientes de alta salinidade que 
proporciona resistência à corrosão em 
placas de mais de 800 horas em câm-
ara de pulverização salina (ref. P0523).

90º
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FECHOS MULTIPONTO COM CHAVE
CHIUSURE MULTIPUNTO CON CHIAVE

MULTIPONTOS COM CHAVE
MULTIPUNTI CON CHIAVE

P0523

0523

10

Acabamento em zinco / níquel
fi nitura zinco / nichel

Aço zincado
Acciaio zincato

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

AGULHA
PERNO

COMPRIMENTO
LUNGHEZZA

PONTOS DE FECHO
PUNTI DI CHIUSURA

CALÇOS
SPESSORI

ALTURA MÍN. DE FOLHA
ALTEZZA MINIMA ANTA

05231600

15 mm

1600 mm 3 10 1750 mm

05231800 1800 mm 4 10 1950 mm

P05231600 1600 mm 3 10 1750 mm

P05231800 1800 mm 4 10 1950 mm
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MV

I D

7 mm

Chiusure monopunto per fi nestre scorre-
voli con 1 punto di chiusura. 

• Le chiusure monopunto sono disponibili 
con interassi da 7,5 e 15 mm.

• Il movimento di apertura a 180° dalla 
serratura consente l’integrazione della 
microventilazione. 

• Sono dotate di un dispositivo anti-sol-
levamento e arresto ammortizzatore. 

Fechos monoponto para janelas de correr 
com 1 ponto de fecho.

• Os fechos monoponto estão disponíveis 
com agulhas de 7,5 e 15 mm.

• O movimento de abertura de 180º do 
fecho permite a incorporação de micro-
ventilação. 

• Estão equipados com dispositivo antie-
levação e batente amortecedor. 

MV

I D

7 mm

»  PUXADOR PADRÃO  MANIGLIA STANDARD
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»  PUXADOR NIVELADO  MANIGLIA A FILO

FECHOS MONOPONTO 180
CHIUSURE MONOPUNTO 180

MONOPONTO 180 Agulha 7,5 mm
MONOPUNTO 180 Perno 7,5 mm

MONOPONTO 180 Agulha 15 mm
MONOPUNTO 180 Perno 15 mm

M05250300

M05240300

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

AGULHA
PERNO

COMPRIMENTO
LUNGHEZZA

PONTOS DE FECHO
PUNTI DI CHIUSURA

CALÇOS
SPESSORI

M05240300 15 mm 365 mm 1 2

M05250300 7,5 mm 380 mm 1 2
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0520040
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MICROVENTILAÇÃO
MICROVENTILAZIONE

DISPOSITIVO ANTI-ELEVAÇÃO

DISPOSITIVO ANTIELEVAZIONE

ABERTO
APERTO

FECHADO
CHIUSO

7 mm

Fermi per chiusure multipunto. 

• I fermi multipunto sono dotati di spes-
sori per adattarsi alle serie diverse del 
profi lo sul mercato.

Fermo microventilazione

• Il fermo consente la posizione di venti-
lazione delle fi nestre scorrevoli.

• Il fermo di microventilazione con per-
meabilità all’aria in conformità allo 
standard UNI-EN 12207: 2017 nella po-
sizione aperta di classe 1.

• Il fermo è dotato di 3 posizioni che con-
sentono la microventilazione. 

• L’apertura con microventilazione di 4 
mm, regolabile fi no a 6 mm.

Fechaduras para fechos multiponto.

• As fechaduras multiponto dispõem de 
calços para se adaptarem às diferentes 
séries de perfi s existentes no mercado.

Fechadura de microventilação

• A fechadura permite a posição de venti-
lação em janelas de correr.

• Fechadura de microventilação com uma 
permeabilidade ao ar conforme a nor-
ma UNE-EN 12207: 2017 na posição de 
abertura da classe 1.

• A fechadura dispõe de 3 posições que 
permitem a microventilação. 

• Abertura em microventilação de 4 mm, 
regulável até 6 mm.

MV

7 mm

FECHADURAS PARA FECHOS MULTIPONTO
FERMI PER CHIUSURE MULTIPUNTO

FECHADURA DE MICROVENTILAÇÃO
FERMO MICROVENTILAZIONE

FECHADURA
FERMO

0520052

A0520001

15

400

REF.  RIF. CALÇO  FERMO H

0520003 1,7 mm

A0520002 2 mm

0520004 3 mm

0520005 4 mm

REF.  RIF. CALÇO  FERMO H

0520052

1,7 mm

2 mm

3 mm

4 mm

A referência A0520001 não inclui calços. Riferi-
mento A0520001 non include gli spessori. 
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L = LARGURA  LARGHEZZA

H = ALTURA  ALTEZZA

Spessori per adattare le chiusure multi-
punto alle serie diverse sul mercato. 

• Spessori prodotti in ABS per fornire rigi-
dità e stabilità al fi ssaggio. 

Calços para adaptar os multipontos às 
diferentes séries no mercado.

• Calços fabricados em ABS para propor-
cionar rigidez e estabilidade à fi xação. 

CALÇOS PARA FECHOS MULTIPONTO
SPESSORI PER CHIUSURE MULTIPUNTO

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

PEDIDO MÍN.
MIN. RICHIESTA

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

PEDIDO MÍN.
MIN. RICHIESTA

0599595
15,5

21,4

13
,7

11
,5

2000 0520012
17

23,5

10
,412

,6

-

0599596 7,59,
7

23,5

2000 0520013 6,
79,

1

24,5

400

0599597

9,
7

33,6

7,5

2000 0520014
21,7

41,2

23
,4

21
,2

400

0599675

5,
5

7,5

32
200 0520015

26,5

7,59,
7

200

0520006 911

22,3

- 0520016
12

24

1113
,2

200

0520007
23,7

29,7

10
,212
,2

100 0520017

1113
,2

24,5

200

0520008 11
,713

,7

24

- 0520049
26,7

711
,7

2000

0520009 9,
611
,6

26

- 0520050
12

33,1

18
,6

16
,3

2000

0520010 8,
810
,8

21,2

- 0520146

6,
89,

5

12,3

20,2

-

0520011 12
,2

13
,1

29,8

100
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FERRAGEM PARA JANELAS DE CORRER

SERRAMENTA FINESTRA SCORREVOLE

A STAC ci prepariamo ad evolversi con la nostra gamma TITAN di ma-
niglie da incasso e di maniglioni per fi nestre scorrevoli con un design 
moderno ma soprattutto per integrare nuove soluzioni.

»  Stile aggiornato

Aggiornare le linee del design e contribuire alla pulizia sono stati gli 
obiettivi estetici sollevati al momento di sviluppare la gamma TITAN, 
realizzando una linea di prodotto elegante e moderna che tiene nasco-
sto il sistema di fi ssaggio.

»  Assemblaggio facile

Installazione automatica. Sia le maniglie ad incasso sia le linguette 
sono dotate di un sistema di installazione automatica che tiene conto 
delle diff erenze nella lunghezza dell’incasso di ± 3 mm e delle fl ange più 
ampie per nascondere qualsiasi imperfezione meccanizzata.

Azionamento di chiusura manuale e automatica. Rimuovendo sempli-
cemente una molla, il cambio dal funzionamento automatico a quello 
manuale della maniglia a incasso è reso il più semplice possibile.

»  Sicurezza

Sistema di fi ssaggio. La posizione del sistema di fi ssaggio è modifi ca-
ta dalla parte inferiore a quella superiore. Questo rende meno intuitiva 
la rimozione della maniglia, in quanto le maniglie a incasso si attivano 
premendo.

Sistema di ritenzione. Il sistema di ritenzione con accesso anteriore 
impedisce lo smontaggio della maniglia a incasso della fi nestra dopo 
essere installata.

Le maniglie a incasso con e senza chiave. Per i clienti che sono alla 
ricerca di una maggiore sicurezza, è disponibile una versione con una 
serratura a chiave per bloccare l’apertura della fi nestra.

Na STAC propusemo-nos a desenvolver a nossa gama de fechos e 
maçanetas TITAN para janelas de correr com um design moderno mas, 
acima de tudo, com a incorporação de novas soluções. 

»  Estética atualizada

Atualizar as linhas de design e proporcionar limpeza têm sido os obje-
tivos estéticos estabelecidos ao desenvolver a linha TITAN, obtendo 
uma linha de produtos moderna e elegante que não deixa nenhum si-
stema de fi xação à vista.

»  Simplicidade de montagem

Montagem automática. Os fechos encastráveis e pega estão equipa-
dos com um sistema de montagem automática que permite desvios 
de comprimento da reentrância de ± 3 mm, bem como fl anges mais 
largas que ocultam quaisquer erros de maquinação.

Acionamento automático - manual. Com a simples remoção de uma 
mola, a passagem de um acionamento automático para o manual do 
fecho torna-se o mais fácil possível.

»  Segurança

Sistema de ancoragem. O sistema de ancoragem é movido de baixo 
para cima. Isto torna a desmontagem do fecho menos intuitiva, uma 
vez que os fechos são operados pressionando para baixo.

Sistema de retenção. O sistema de retenção com acesso frontal impe-
de a desmontagem do fecho da janela após a sua instalação.

Fechos encastráveis com e sem chave. Para clientes que procuram 
maior segurança, está disponível uma versão com uma fechadura 
acionada por chave para bloquear a abertura da janela.

TITAN

Carta de cores RAL
Tabella colore RAL

Sem parafusos visíveis
Nessuna vite visibile

Regulações simples
Regolazioni facili

Instalação rápida
Montaggio rapido
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19,5 ±0,5

2,5 - 3*

19
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+4 -2

40 32

FECHO MULTIPONTO 15

CHIUSURA MULTIPUNTO 15

FECHO MULTIPONTO 7,5

CHIUSURA MULTIPUNTO 7,5

»  ESPESSURA MÍNIMA (PUXADOR NIVELADO + PEGA)
SPESSORE MINIMO (MANIGLIA A FILO + TIRADITO)

*  RAIO MÁXIMO DE MAQUINAÇÃO
RADIO DI MECCANNIZZAZIONE MASS.

La maniglia con un design che è a fi lo con 
il profi lo di anta e che consente ai pannelli 
di passare l’un l’altro in fi nestre scorrevoli.

• La maniglia a fi lo sfrutta le caratteristi-
che uniche delle chiusure multipunto 
STAC che consentono il movimento del 
quadro da 7 mm fi no a 180º.

• Dotata di tre opzioni diverse della lun-
ghezza del quadro da utilizzare per serie 
diverse, il quadro da 28 mm rappre-
senta la larghezza minima del profi lo di 
anta consentito.

• La maniglia a fi lo conserva le dimensio-
ni di lavorazione per il montaggio delle 
maniglie a incasso. 

• Include coperture in plastica a montag-
gio rapido per le viti di fi ssaggio. 

Puxador com desenho alinhado com o 
perfi l da folha que permite o cruzamento 
de folhas em janelas de correr. 

• O puxador tira partido das caracterís-
ticas únicas dos fechos multiponto da 
STAC que permitem o movimento da 
quadratura de 7 mm até 180°.

• Disponível em 3 comprimentos de 
quadratura diferentes a fi m de se 
adaptar a diferentes séries, sendo 28 
mm a largura mínima permitida do 
perfi l da folha.

• O puxador mantém as dimensões de 
maquinação para a montagem dos fe-
chos encastráveis. 

• Inclui tampas de plástico de montagem 
rápida para os parafusos de fi xação. 

PUXADOR NIVELADO TITÁN
MANIGLIA A FILO TITAN

PUXADOR NIVELADO TITÁN
MANIGLIA A FILO TITAN

7 mm

034410 **

034420 **

034430 **

40

7 x 15 mm

7 x 25 mm

7 x 12 mm

LARGURA MÍNIMA DO PERFIL
LARGHEZZA MINIMA DEL PROFILO

FECHO MULTIPONTO COM AGULHA 7,5 mm

CHIUSURA MULTIPUNTO CON PERNO 7,5 mm
32 mm

FECHO MULTIPONTO COM AGULHA 15 mm

CHIUSURA MULTIPUNTO CON PERNO 15 mm
28 mm

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

QUADRATURA
QUADRO

X

034410 ** 15 mm 24,5 mm

034420 ** 25 mm 34,5 mm

034430 ** 12 mm 21,5 mm
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Soltar a mola traseira para passar de 
operação automática para manual.

Liberare la molla posteriore per passare 
l’operazione da automatica a manuale

»  MAQUINAÇÃO  MECCANIZZATO
TITÁN

»  DEFINIÇÃO DO MODO AUTOMÁTICO PARA O MODO MANUAL
CONFIGURAZIONE DAL MODO AUTOMATICO AL MODO MANUALE

Le maniglie da incasso autoassembla-
te che consentono l’apertura di fi nestre 
scorrevoli.    

• Le maniglie consentono l’intersezione e 
la sovrapposizione dei pannelli scorrevoli.

• Assemblate per funzionamento auto-
matico, è possibile passare al funzio-
namento manuale rimuovendo solo una 
molla. 

• Le maniglie a incasso includono un si-
stema di regolazione a gancio con ac-
cesso dalla parte anteriore.

• Le maniglie a incasso includono un si-
stema di ritenzione tramite una vite di 
fermo per evitare lo smontaggio.

• Le maniglie a incasso possono essere 
montate manualmente senza la neces-
sità di un macchinario speciale.

Fechos de automontagem que permitem 
a abertura de janelas de correr. 

• Os fechos permitem que as folhas de 
correr se cruzem e se sobreponham.

• Montado para função automática, é 
possível mudar para função manual re-
movendo apenas uma mola.

• Os fechos incluem um sistema de regu-
lação do gancho com acesso pela parte 
frontal dos fechos. 

• Incluem um sistema de retenção por 
meio de um parafuso de ajuste, a fi m de 
evitar a desmontagem.

• Os fechos podem ser montados ma-
nualmente sem a necessidade de ma-
quinaria especial.

FECHO ENCASTRÁVEL TITÁN SEM CHAVE
MANIGLIA DA INCASSO TITAN SENZA SERRATURA

FECHO ENCASTRÁVEL TITÁN COM CHAVE
MANIGLIA DA INCASSO TITAN CON SERRATURA

FECHOS ENCASTRÁVEIS TITÁN
MANIGLIE DA INCASSO TITAN

034000 **

034100 **

40

40

284 14JANELA DE CORRER  FINESTRA SCORREVOLE



2534

12 27

20
7

23
5

51

34,5

FECHO ENCASTRÁVEL +  PEGA
COM GANCHO VERTICAL

MANIGLIA DA INCASSO + TIRADITO
CON GANCIO VERTICALE

FECHO ENCASTRÁVEL +  PEGA
COM GANCHO FRONTAL

MANIGLIA DA INCASSO + TIRADITO                       
CON GANCIO ANTERIORE

»  ESPESSURA MÍNIMA  SPESSORE MINIMO

Il maniglione e il tiradito che consente l’a-
pertura delle fi nestre scorrevoli.  

• Il tiradito consente l’intersezione e la 
sovrapposizione dei pannelli scorrevoli.

• Fissaggio rapido al profi lo premendo 
sulla parte superiore del tiradito senza 
utilizzare le viti. 

Maniglione

• Il maniglione è raccomandato per l’uso 
della ferramenta esterna su grandi fi ne-
stre scorrevoli.

• Il maniglione è valido per qualsiasi tipo 
di apertura di fi nestra. 

• Installazione anteriore del maniglione 
senza nessuna prelavorazione del pro-
fi lo. 

Pega e maçaneta exteriores que permi-
tem a abertura de janelas de correr.  

• A pega permite que as folhas de correr 
se cruzem e se sobreponham.

• Fixação rápida ao perfi l pressionando na 
parte superior da pega sem a necessi-
dade de parafusos. 

Maçaneta

• Recomenda-se o uso da maçaneta 
como ferragem exterior em janelas de 
correr de grandes dimensões. 

• A maçaneta é válida para qualquer tipo 
de abertura de janela. 

• Instalação frontal da maçaneta sem a 
necessidade de maquinação prévia no 
perfi l. 

PEGA TITÁN
TIRADITO TITAN

MAÇANETA TITÁN
MANIGLIONE TITAN

PEGA E MAÇANETA TITÁN
MANIGLIONE E TIRADITO TITAN

0342000 **

034500 **

40

15
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I maniglioni attivi che consentono l’aper-
tura di grandi fi nestre scorrevoli.   

Maniglione per maniglia a incasso

• Il maniglione è sempre utilizzato in 
combinazione con una maniglia a in-
casso. 

• Il design pienamente integrato che im-
pedisce la visione delle viti di fi ssaggio.

• Sistema di fi ssaggio al profi lo tramite 
viti autofi lettanti. 

Maniglione per chiusura multipunto

• Il dispositivo consente al quadro di es-
sere ruotato a 90°.

• Il maniglione è adatto per qualsiasi tipo 
di chiusure multipunto. 

• Il fi ssaggio del maniglione è indipen-
dente dalla chiusura del multipunto. 

Maçanetas que permitem a abertura de 
portas de correr de grandes dimensões. 

Maçaneta para fecho encastrável

• A maçaneta é usada sempre em combi-
nação com um fecho encastrável. 

• Design totalmente integrado que impe-
de que os parafusos de fi xação fi quem 
à vista.

• Sistema de fi xação ao perfi l através de 
parafusos autorroscantes. 

Maçaneta para fecho multiponto

• O mecanismo da maçaneta permite gi-
rar a quadratura a 90º. 

• A maçaneta adapta-se a qualquer tipo 
de fecho multiponto. 

• A fi xação da maçaneta é independente 
do bloqueio do fecho multiponto. 

MAÇANETA TITÁN PARA FECHO ENCASTRÁVEL
MANIGLIONE TITAN PER MANIGLIA A INCASSO

MAÇANETA TITÁN PARA FECHO MULTIPONTO
MANIGLIONE TITAN PER CHIUSURA MULTIPUNTO

MAÇANETAS TITÁN
MANIGLIONI TITAN

034300 **

034600 **

15

10
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»  MAQUINAÇÃO  MECCANIZZATO
FÉNIX

»  ESPESSURA MÍNIMA
SPESSORE MINIMO

Le maniglie da incasso autoassemblate 
che consentono l’apertura di fi nestre 
scorrevoli.   

• Le maniglie da incasso consentono l’in-
tersezione e la sovrapposizione dei pan-
nelli scorrevoli.

• Fissaggio rapido al profi lo premendo la 
parte inferiore della maniglia senza uti-
lizzare le viti autofi lettanti. 

• Sistema di smorzamento nella punta 
che gli consente di scendere quando 
l’anta si sta chiudendo, mentre il pul-
sante rimane statico. 

Tiradito

• Il tiradito consente l’intersezione e la 
sovrapposizione dei pannelli scorrevoli.

• Opzionalmente il tiradito può essere 
fi ssata con viti dall’interno per maggio-
re sicurezza.

Fechos de automontagem que permitem 
a abertura de janelas de correr. 

• Os fechos permitem que as folhas de 
correr se cruzem e se sobreponham.

• Fixação rápida ao perfi l pressionando na 
parte inferior do fecho sem a necessi-
dade de usar parafusos autorroscantes. 

• Sistema de amortecimento no gancho 
que permite sua descida no momen-
to do fecho da folha, permanecendo 
estático o botão de pressão. 

Pega

• A pega permite que as folhas de correr 
se cruzem e se sobreponham.

• Como opção, a pega pode ser fi xada 
com parafusos a partir do interior para 
maior segurança.

FECHO ENCASTRÁVEIS AUTOMÁTICO FÉNIX
MANIGLIA DA INCASSO AUTOMATICA FENIX 

FECHO ENCASTRÁVEIS MANUAL FÉNIX
MANIGLIA DA INCASSO MANUALE FENIX

PEGA FÉNIX
TIRADITO FENIX

FECHOS ENCASTRÁVEIS FÉNIX
MANIGLIE DA INCASSO FENIX

032000 **

032000 ** C

032100 **

40

40

50
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REMOVER A PLACA

RIMUOVERE LA PIASTRA

»  MAQUINAÇÃO  MECCANIZZATO
FÉNIX MINI

»  MAQUINAÇÃO  MECCANIZZATO
FÉNIX MICRO

»  DEFINIÇÃO DO MODO AUTOMÁTICO PARA O MODO MANUAL
CONFIGURAZIONE DAL MODO AUTOMATICO AL MODO MANUALE

Le maniglie da incasso autoassembla-
te che consentono l’apertura di fi nestre 
scorrevoli.   

• Le maniglie da incasso consentono l’in-
tersezione e la sovrapposizione dei pan-
nelli scorrevoli.

• Fissaggio rapido al profi lo premendo la 
parte inferiore della maniglia senza uti-
lizzare le viti autofi lettanti. 

• Elevata tolleranza nella lavorazione del 
profi lo grazie al suo sistema di fi ssaggio.

• Di default, le maniglie a incasso funzio-
nano in modalità automatica e possono 
essere impostate sulla modalità ma-
nuale. 

Fechos de automontagem que permitem 
a abertura de janelas de correr. 

• Os fechos permitem que as folhas de 
correr se cruzem e se sobreponham.

• Fixação rápida ao perfi l pressionando na 
parte inferior do fecho sem a necessi-
dade de usar parafusos autorroscantes. 

• Alta tolerância na maquinação do perfi l 
graças ao seu sistema de fi xação.

• Por padrão, os fechos encastráveis fun-
cionam em modo automático e podem 
ser confi gurados em modo manual. 

FECHO ENCASTRÁVEL FÉNIX MINI
MANIGLIA MINI DA INCASSO FENIX

FECHO ENCASTRÁVEL FÉNIX MICRO
MANIGLIA DA INCASSO FENIX MICRO

B03300 **

035000 **

FECHOS ENCASTRÁVEIS FÉNIX
MANIGLIE DA INCASSO FENIX

40

40
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»  MAQUINAÇÃO  MECCANIZZATO
FÉNIX

»  MAQUINAÇÃO  MECCANIZZATO
FÉNIX MINI

Maniglioni attivi opzionali che consento-
no l’apertura di fi nestre scorrevoli.   

• Il maniglione è sempre utilizzato in 
combinazione con una maniglia a in-
casso. 

• Il maniglione è raccomandato per l’uso 
della ferramenta esterna su grandi fi ne-
stre scorrevoli.

• Le viti di fi ssaggio sono disponibili in 
diverse fi niture a seconda della fi nitura 
del maniglione. 

• I maniglioni off rono la possibilità di 
fi ssaggio tramite bulloni rivettati (non 
inclusi).

Maçanetas opcionais que permitem a 
abertura de janelas de correr. 

• A maçaneta é usada sempre em combi-
nação com um fecho encastrável. 

• Recomenda-se o uso da maçaneta 
como ferragem exterior em janelas de 
correr de grandes dimensões. 

• Os parafusos de fi xação estão disponív-
eis em diferentes acabamentos, depen-
dendo do acabamento da maçaneta. 

• As maçanetas podem ser fi xadas atra-
vés de porcas rebitadas (não incluídas).

MAÇANETA FÉNIX
MANIGLIONE FENIX 

MAÇANETA FÉNIX MINI
MANIGLIONE FENIX MINI 

MAÇANETAS FÉNIX
MANIGLIONI FÉNIX

0320 **

0503087 **

50

40
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» DRACO LINE»

»  MAQUINAÇÃO  MECCANIZZATO
DR ACO MA X

»  MAQUINAÇÃO  MECCANIZZATO
DR ACO LINE

Maniglioni a incasso che consentono l’a-
pertura di fi nestre scorrevoli.   

• 2 modelli sono disponibili: DRACO MAX
e DRACO LINE. 

• Le maniglie sono disponibili con la con-
fi gurazione automatica o manuale. 

• Le viti di fi ssaggio extra piatte delle 
maniglie a incasso sono disponibili in 
fi niture multiple: acciaio inossidabile, 
verniciatura a polvere bianca, acciaio 
bluito nero od oro. 

• Il punto, il fermo e le viti sono forniti se-
condo il sistema di fi nestre da utilizzare. 

Fechos encastráveis que permitem a 
abertura de janelas de correr. 

• 2 modelos de fechos encastráveis di-
sponíveis: DRACO MAX e DRACO LINE. 

• Os fechos estão disponíveis com confi -
guração automática ou manual. 

• Os parafusos de fi xação extra planos 
estão disponíveis numa variedade de 
acabamentos: aço inoxidável, lacado 
branco, oxidado a preto ou dourado. 

• O gancho, o contrafecho e os parafusos 
de fi xação são fornecidos em função do 
sistema de carpintaria a ser utilizado. 

FECHOS ENCASTRÁVEIS DRACO MAX
MANIGLIA DA INCASSO DRACO MAX

FECHOS ENCASTRÁVEIS DRACO LINE
MANIGLIA DA INCASSO DRACO LINE

FECHOS ENCASTRÁVEIS DRACO
MANIGLE DA INCASSO DRACO

Automático
Automatico

Automático
Automatico

Manual
Manuale

Manual
Manuale

031000 **

030000 **

031000 ** C

030000 ** C

50

50

290 14JANELA DE CORRER  FINESTRA SCORREVOLE



48
,2

18
9

Maniglione opzionale che consente l’a-
pertura di fi nestre scorrevoli.   

• Il maniglione è sempre utilizzato in 
combinazione con una maniglia a in-
casso. 

• Il maniglione è raccomandato per l’uso 
della ferramenta esterna su grandi fi ne-
stre scorrevoli.

• Le viti di fi ssaggio sono disponibili in di-
verse fi niture per abbinarsi alle maniglie 
a incasso DRACO. 

Maçaneta opcional que permite a abertu-
ra de janelas de correr. 

• A maçaneta é usada sempre em combi-
nação com um fecho encastrável. 

• Recomenda-se o uso da maçaneta 
como ferragem exterior em janelas de 
correr de grandes dimensões. 

• Os parafusos de fi xação estão disponív-
eis em diferentes acabamentos para 
combinar com os fechos encastráveis 
DRACO. 

MAÇANETA DRACO
MANIGLIONE DRACO 

MAÇANETAS DRACO
MANIGLIONI DRACO

0310 **

50

29114 FINESTRA SCORREVOLE  JANELA DE CORRER



20,5

25
,4

18
,7

66

9,9

9,
9

42

Dispositivo che consente una posizione 
di areazione nelle fi nestre scorrevoli pe-
rimetrali.  

• Il dispositivo è installato su una maniglia 
a incasso ad azionamento automatica. 

• Il dispositivo è composto da due parti: 
una punta e un fermo doppio. 

• Il fermo consente due posizioni: posi-
zione di chiusura e microventilazione. 

• Il dispositivo soddisfa tutti i requisiti 
del Codice Tecnico dell’Edilizia relativo 
alla qualità d’aria interna, garantendo la 
ventilazione richiesta.

Test (Classe 1)

• Permeabilità all’aria secondo la UNI-EN 
12207: Posizione standard nella micro 
apertura 2017. 

• Valori ottenuti in conformità alla UNI-
EN 1026: 2017 standard da ente notifi -
cato 0370 in conformità con il numero 
di rapporto 09 / 32302411.

Dispositivo que permite uma posição de 
ventilação em janelas de correr de perím-
etro.

• O dispositivo é instalado num fecho en-
castrável de ação automática. 

• O dispositivo é composto por duas par-
tes: um gancho e um contrafecho duplo.

• O contrafecho permite duas posições: 
posição de fecho e microventilação.  

• O dispositivo cumpre todos os requi-
sitos do Código Técnico de Construção 
em termos de qualidade do ar interior, 
garantindo a ventilação necessária. 

Testes (Classe 1)

• Permeabilidade ao ar de acordo com a 
norma UNE-EN 12207: 2017 em posição 
de microabertura. 

• Valores obtidos de acordo com a norma 
UNE-EN 1026: 2017 realizada no organi-
smo notifi cado 0370 de acordo com o 
relatório número 09 / 32302411.

JANELAS DE CORRER DE PERÍMETRO
FINESTRE SCORREVOLI PERIMETRALI

05034400

MICROVENTILAÇÃO PARA CORREDIÇAS DE PERÍMETRO
VENTILAZIONE MICRO PER FINESTRE SCORREVOLI PERIMETRALI

100
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Consente una posizione di areazione sulle 
fi nestre scorrevoli a taglio dritto.

• I kit per fi nestre scorrevoli a taglio dritto 
possono essere personalizzati. 

• Punte e fermi possono essere combi-
nati per adattarli a serie di profi lo di-
verse. 

Permite uma posição de ventilação em 
janelas de correr de corte reto. 

• Os kits de janelas de correr de corte reto 
são personalizáveis.

• Os ganchos e contrafechos podem ser 
combinados para diferentes séries de 
perfi s. 

CORTE RETO SÉRIE S5000
TAGLIO DRITTO SERIE S5000

CORTE RETO SÉRIE S5200
TAGLIO DRITTO SERIE S5200

CORTE RETO SÉRIE S6200
TAGLIO DRITTO SERIE S6200

CORTE RETO SÉRIE S6500
TAGLIO DRITTO SERIE S6500

05035000

05035200

05036200

03KT6502

MICROVENTILAÇÃO PARA CORREDIÇAS DE CORTE RETO
MICROVENTILAZIONE PER FINESTRE SCORREVOLI A TAGLIO DRITTO

100

100

100

100
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Le punte anteriori insieme a un fermo 
permettono la chiusura dei sistemi di fi -
nestra scorrevole.  

• Le punte sono valide per le maniglie a 
incasso TITAN, FENIX e DRACO. 

• La dentatura speciale consente la rego-
lazione micrometrica delle punte. 

• Le punte possono essere adattate alle 
diverse serie di fi nestre scorrevoli sia 
tradizionali sia perimetrali.

Os ganchos frontais em combinação com 
uma fechadura permitem o fecho dos si-
stemas de janelas de correr. 

• Os ganchos são válidos para os fechos 
encastráveis TITÁN, FÉNIX e DRACO. 

• O serrilhado especial permite a regu-
lação micrométrica dos ganchos. 

• Os ganchos adaptam-se a diferentes 
séries de janelas de correr, sejam elas 
tradicionais ou de perímetro.

GANCHOS FRONTAIS
PUNTE ANTERIORI

GANCHOS FRONTAIS
PUNTE ANTERIORI

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

MV TITÁN
FÉNIX

DRACO

0503073 33,45

0503148 32

7,
2

0503162

2

38

0503172

11
,4

44,25

03150

2

38

03151 34

03152 37,85

4

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

MV TITÁN
FÉNIX

DRACO

03153

4

45,85

03154 32,5

1,5

0503170 41,25

11
,4

0503197 35,4

6,
5

0503207 27,5

1,5

P0503153 45,5

4

03019

3,
5

34
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GANCHOS FRONTAIS
PUNTE ANTERIORI

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

MV TITÁN
FÉNIX

DRACO

0503071 46,4

5,
5

0503072 36

5,
3

03078 37

4

0503083 40

5,
5

0503097 33

6,
4

18

0503098 47

5,
7

32

0503129
37,85

4

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

MV TITÁN
FÉNIX

DRACO

0301902
40

3,
5

03007 37,85

4

03031

4

45,85

0403048 27,5

13,5

6,
9

03051

2

38

03069 34

03070 27

2

MV: Microventilação  Microventilazione

FÉNIX: FÉNIX, FÉNIX MINI

DRACO: DRACO MAX, DRACO LINE
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Le punte verticali insieme a un fermo 
permettono la chiusura dei sistemi di fi -
nestra scorrevole.  

• Le punte sono valide per le maniglie a 
incasso TITAN, FENIX e DRACO. 

• La dentatura speciale consente la rego-
lazione micrometrica delle punte. 

• Le punte possono essere adattate alle 
diverse serie di fi nestre scorrevoli sia 
tradizionali sia perimetrali.

Os ganchos verticais em combinação 
com uma fechadura permitem o fecho 
dos sistemas de janelas de correr. 

• Os ganchos são válidos para os fechos 
encastráveis TITÁN, FÉNIX e DRACO. 

• O serrilhado especial permite a regu-
lação micrométrica dos ganchos. 

• Os ganchos adaptam-se a diferentes 
séries de janelas de correr, sejam elas 
tradicionais ou de perímetro.

GANCHOS VERTICAIS
PUNTI VERTICALI

GANCHOS VERTICAIS
PUNTI VERTICALI

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

MV TITÁN
FÉNIX

DRACO

03003

18,3 10,5

25
,4

03032

10,523,5

25
,4

0403050

20,5 10,3

24
,8

0503085

7,917,7

25
,4

0503132

17,518,5

25
,4

0403149

18,3

25
,6

10,5

MV: Microventilação  Microventilazione

FÉNIX: FÉNIX, FÉNIX MINI

DRACO: DRACO MAX, DRACO LINE
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I fermi scanalati insieme a una punta 
consentono la chiusura dei sistemi di fi -
nestra scorrevole.  

• Ci sono due tipi di fermi disponibili: sca-
nalati e sovrapposti. 

• Adattati al telaio per la calibrazione con 
la punta di chiusura. 

• Le punte possono essere adattate alle 
diverse serie di fi nestre scorrevoli sia 
tradizionali sia perimetrali.

As fechaduras ranhuradas, em combi-
nação com um gancho, permitem o fecho 
dos sistemas de janelas de correr. 

• Estão disponíveis dois tipos de fecha-
duras: ranhuradas e sobrepostas. 

• Ajustadas à estrutura para regular com 
o gancho de fecho. 

• Os ganchos adaptam-se a diferentes 
séries de janelas de correr, sejam elas 
tradicionais ou de perímetro.

FECHADURAS RANHURADAS
FERMI SCANALATI

FECHADURAS RANHURADAS
FERMI SCANALATI

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

0503009

37

8,
2

13,2

6,8

12
,1

0503010

37

9,
1

11

15
,5

6,8

0503011 7

32,5

12
,1

9,7

5,8

0503012

32

10
,4

15,2

11

14
,1

0503013

32

8,
5

9,3

5,3

11
,6

0503014

32

9,
5

8,5

13,2

13
,4

0503028
46,6

6,
3 18,3

13,5

10
,3

0503074

32

11
,1

15,7

11,6

15

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

0503075 7,
2 10

,5

7,6

32 10,4

0503076

32

6,
2

9,
5

6,3

8,8

0503077

32
6,

8

6,6

10
,7

9,4

0503131

36,5

7,5 12

6,1

8,5

0503171

30,5 7,4

9,
7

5,7

6,
4

0403047

22

27

13
,6

5,6

3,
2

03079C

35

9 14

54

6,5

3,
4

As referências incluem parafusos
I riferimenti includono le viti
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I fermi scanalati insieme a una punta 
consentono la chiusura dei sistemi di fi -
nestra scorrevole.  

• Ci sono due tipi di fermi disponibili: sca-
nalati e sovrapposti. 

• Adattati al telaio per la calibrazione con 
la punta di chiusura. 

• Le punte possono essere adattate alle 
diverse serie di fi nestre scorrevoli sia 
tradizionali sia perimetrali.

As fechaduras ranhuradas, em combi-
nação com um gancho, permitem o fecho 
dos sistemas de janelas de correr. 

• Estão disponíveis dois tipos de fecha-
duras: ranhuradas e sobrepostas. 

• Ajustadas à estrutura para regular com 
o gancho de fecho. 

• Os ganchos adaptam-se a diferentes 
séries de janelas de correr, sejam elas 
tradicionais ou de perímetro.

FECHADURAS SOBREPOSTAS
FERMI SOVRAPPOSTI

FECHADURAS SOBREPOSTAS
FERMI SOVRAPPOSTI

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

DIMENSÕES
DIMENSIONI

0503004

37

8,
5

9,9

12
,9

41

0503086

39,9

8

9

5

12
,7

0503198

54,4

10
,9

11,7

7,8

15
,5

0509106

90 10

71
46

0403030

48,3

3,
7

12,2

9,7

14
,6

09107
71

90 10
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0,+2,5 mm

A B

C

4
2

3
0

22

22

A Antes de fi xar o dispositivo LSPLUG ao perfi l da folha da porta, certifi que-se de que o pa-
rafuso (A) está tensionado. Prima di fi ssare il dispositivo LSPLUG al profi lo anta, assicuratevi 
che la vite (A) sia in tensione.

CANAL  SCANALATURA  LS200 CANAL  SCANALATURA  LS400

B  A partir de 200 kg de peso da folha, o calço de vidro é posicionado centralmente com o ro-
dado. Dal peso dell’anta di 200 Kg, lo spessore del vetro sarà posizionato in centro con il carrello.

C Deixe espaço sufi ciente para evitar interferências de parafusos com o esquadro. Lasciare 
abbastanza spazio per evitare l’interferenza tra le viti e la squadra.

2370008 LS400

237009 LS200

»   REGULAMENTO  REGOLAMENTO

L’adattatore LSPLUG consente l’uso dei 
carrelli che integrano i sistemi alzanti e 
scorrevoli adattando i profi li dei sistemi 
di sollevamento come sistemi scorrevoli 
tradizionali.

• Capacità di carico: 2 carrelli possono 
contenere fi no a 300 / 400 kg per anta.

• La regolazione dell’altezza di +2,5 mm è 
accessibile e indipendente. 

• L’adattatore LSPLUG è adatto solo per 
i profi li con una scanalatura di 22 mm.

• Il rif. 237009 include gli spessori di cen-
traggio per le scanalature da 22 mm.

• I componenti in zama trattati per re-
sistere fi no a 480 ore in una camera a 
nebbia salina (UNI-EN 1670). 

O adaptador LSPLUG permite utilizar os 
rodados dos sistemas lift  & slide (ele-
vação e deslizamento) adaptando os per-
fi s de sistemas eleváveis como sistemas 
de corrediça tradicionais.

• Elevada capacidade de carga: 2 rodados 
suportam até 300 / 400 kg por folha.

• A regulação de altura de + 2,5 mm é 
acessível e independente. 

• O adaptador LSPLUG é válido apenas 
para perfi s com canal de 22 mm.

• A ref. 237009 inclui calços centradores 
para canais de 22 mm.

• Peças de zamak tratadas para resistir 
até 480 horas em câmara de pulveri-
zação salina (UNE-EN 1670).

I D

ADAPTADOR LSPLUG
ADATTATORE LSPLUG

ADAPTADOR LSPLUG
ADATTATORE LSPLUG

237008

237009

Elevável LS400
Alzante scorrevole LS400

Elevável LS200
Alzante scorrevole LS200

1
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Rodados para cargas elevadas

Capacità massima carrelli

Negli ultimi anni, la fi nestra scorrevole ha subito una notevole evoluzio-
ne nella specifi ca e nella facilità d’uso. Questo si traduce nei profi li con 
grandi tagli termici e vetro notevolmente più spesso. Di conseguenza, 
le dimensioni dei profi li sono aumentate considerevolmente,nel senso 
che la ferramenta che ha dato vita alle fi nestre ha dovuto evolversi.

I CARRELLI HL si distinguono per il fatto che possono adattarsi a tutti 
i tipi di sistema di fi nestra scorrevole, sono regolabili in altezza e pos-
sono sopportare carichi fi no a 200 kg per anta.

»  Adattabilità

I carrelli sono disponibili in 2 dimensioni diverse per consentire lar-
ghezze diverse della ruota e pertanto essere utilizzati in qualsiasi si-
stema di guida. La guida di scorrimento in POM (poliossimetilene) che 
garantisce la propria durabilità ed evita l’usura della ruota e della guida.

»  Inclinazione

Principalmente, i carrelli per le fi nestre scorrevoli falliscono a causa 
dell’usura dei cuscinetti della ruota. Questo è dovuto alle forze elevate 
che alcune ruote sopportano rispetto ad altre, p.es. il peso non è uni-
formemente distribuito a tutte le ruote. 

Il design dei carrelli HL è stato sviluppato con il presupposto di bilan-
ciare il peso che ogni ruota sopporta tramite un sistema di bilanciere 
nuovo che aumenta la durata di vita.

»  Regolazione efficace

Se richiesto durante l’installazione della fi nestra, è possibile regolare 
direttamente l’altezza dei carrelli.

Os sistemas de janelas de correr estão a sofrer uma evolução notável 
em termos de desempenho e conforto de utilização. Isto signifi ca perfi s 
com grandes quebras térmicas e vidros de espessura considerável. Como 
resultado de tudo isto, as dimensões dos perfi s cresceram consideravel-
mente, fazendo evoluir as ferragens responsáveis por lhes dar vida. 

Os rodados HL BOGIES destacam-se principalmente por serem adap-
táveis a todos os tipos de sistemas de janelas de correr, permitindo a 
regulação em altura e suportar cargas até 200 kg por folha.

»  Adaptabilidade

Os carros estão disponíveis em 2 tamanhos diferentes para permitir di-
ferentes larguras de rodas e para serem utilizados em qualquer tipo de 
carril. O corredor é feito de POM (poliacetal) garantindo assim a sua du-
rabilidade e evitando a deterioração e o desgaste das rodas e dos carris.

»  Báscula

Os rodados falham principalmente devido à deterioração dos rolamen-
tos das rodas. Isto deve-se ao maior esforço suportado por algumas 
rodas em relação às outras, ou seja, o peso sobre cada roda não está 
equilibrado. 

O desenho dos rodados HL foi desenvolvido com a premissa de equili-
brar a carga suportada por cada roda através de um sistema de balan-
cins, prolongando, assim, a sua vida útil.

»  Regulações efetivas

Se necessário, durante a instalação da janela, é possível regular a al-
tura dos rodados. 

rodados hl

Rolamentos de agulhas
Cuscinetti ad aghi

2 rodas
Due ruote

200 kg por folha
200 kg per anta

Regulação ± 2,3 mm
Regolazione ±2,3 mm



Carrelli oscillanti ad alti carichi adattabili 
a diversi sistema di slitta.

• I carrelli HL sopportano carichi fi no a  
200 kg per anta e ammettono una re-
golazione dell’altezza fi no a ± 2,3 mm. 

• Sistema a bilanciere che equilibra il 
carico di ogni ruota e ne allunga la vita 
utile. 

• I cuscinetti sono a rullini, il che garanti-
sce una qualità di rotolamento a carichi 
elevati. 

• Pezzi in zamak trattati per sopportare 
fi no a 480 ore in camera di nebbia salina 
(UNE-EN 1670: 2007).

Rodados basculantes para cargas eleva-
das adaptáveis a diferentes sistemas de 
janelas de correr.

• Os rodados HL podem suportar cargas 
até 200 kg por folha e são ajustáveis em 
altura até ± 2,3 mm.

• Sistema balancim que equilibra a carga 
em cada roda e aumenta a vida útil.

• Os rolamentos são rolamentos de rolos 
de agulhas, o que garante a qualidade 
de rolamento com cargas elevadas. 

• Peças de zamak tratadas para resistir 
até 480 horas em câmara de pulveri-
zação salina (UNE-EN 1670: 2007).

4,3 / 143º

RODADOS HL
CARRELLI HL

REFERÊNCIA
RIFERIMENTO

GEOMETRÍA
GEOMETRIA

RODAS
RUOTE

DIMENSÕES
DIMENSIONI

REGULAMENTOS (mínimo / máximo)
REGOLAZIONI (minima / massima)

960101A

4,3 / 143º

22,1
28,5

36,1 126,3

28
,6

33
,2

30
,9

960202B

20,9

114,5

13,9

24,7

24
,5

29
,1

26
,8

960203C

20,4

24,9 115,6

11,8

22
,3

26
,9

24
,6

960204D
R25
  

19,3
99

21,9 117, 3

38
,3

42
,9

40
,6

960305AX
R25
  

33,3

40,9 102,4

19
,6

24
,2

21
,9

960402

20,5

20,4

123,3

20
,5

25
,1

22
,8

960406 

20,5

20,4

123,3

20
,5

25
,1

22
,8

960405XA
R25
  

20,5

22

123,3

22
,5

27
,1

24
,8

RODADO 960101A
CARRELLI 960101A

960101A

-
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I carrelli consentono all’anta della fi ne-
stra scorrevole di scorrere senza intoppi e 
senza sobbalzi sulla guida del telaio. 

• Regolazione micrometrica che consen-
te all’anta di spostarsi verticalmente.

• La regolazione è possibile con l’anta del-
la fi nestra già installata. 

• I carrelli posseggono un’ampia gamma 
di capacità di carico. 

Os rodados permitem que a folha da ja-
nela de correr deslize suavemente e sem 
solavancos na calha da estrutura.  

• Regulação micrométrica que permite 
mover a folha verticalmente.

• A regulação é possível com a folha da 
janela já instalada. 

• Os rodados dispõem de uma vasta 
gama de capacidade de carga. 

»  CARACTERÍSTICAS  CARATTERISTICHE

PESO MÁXIMO POR FOLHA
PESO MASSIMO PER ANTA

RODADO COM 1 RODA
CARRELLO CON RUOTA SINGOLA

REGULAÇÃO EM ALTURA
REGOLAZIONE ALTEZZA

RODADO COM 2 RODAS
CARRELLO CON DOPPIA RUOTA

»  ROLAMENTO  CUSCINETTO

ROLAMENTO DE ESFERAS
CUSCINETTO A SFERE

ROLAMENTO DUPLO DE ESFERAS
CUSCINETTO A SFERE DOPPIO

ROLAMENTO DE AGULHAS
CUSCINETTO PERNO

ROLAMENTO SIMPLES
CUSCINETTO SINGOLO

»  GEOMETRÍA DE MARCO  GEOMETRIA TELAIO

EM FORMA DE V
A FORMA DI V

EM FORMA DE V PLANA
A FORMA DI V PIATTA

EM FORMA DE U
A FORMA DI U

»   MATERIAIS  MATERIALI

ALUMÍNIO
ALLUMINIO

ZAMA
ZAMA

AÇO
ACCIAIO

ACCIAIO INOSSIDABILE
ACCIAIO INOSSIDABILE

POLIAMIDA
POLIAMMIDE

POLIETILENO
POLIETILENE

POLIPROPILENO
POLIPROPILENE

RODADOS PARA JANELAS DE CORRER
CARRELLI FINESTRA SCORREVOLE

RODADOS PARA JANELAS DE CORRER
CARRELLI FINESTRA SCORREVOLE
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18

16
21

31

22
,6

18,8

31,2

23

17

29

17

29

22,7

22
,8

MAX

MAX

MAX

MAX

30 kg

30 kg

120 kg

50 kg

X

± 2,5 mm

± 1 mm  160º

  160º

  166º480 u.

360 u.

340 u.

120 u.  150ºX

MAX

200 kg

MAX

MAX

20 kg

40 kg

± 1,5 mm

± 1,5 mm

X  166º   150º180 u. 250 u.

250 u.

RODADOS PARA JANELAS DE CORRER
CARRELLI FINESTRA SCORREVOLE

C99003

C99005

C99004

C99006

RODADO C99005
CARRELLO C99005

RODADO C99003
CARRELLO C99003

RODADO C99006
CARRELLO C99006

RODADO C99004
CARRELLO C99004

C99007 0519028

0509028

RODADO C99007
CARRELLO C99007

RODADO S2000
CARRELLO S2000
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14,8

18,2

20
,7

15,6

19

33
25

25,1

21

22
,7

25
,5

23,6

20
,3

15,4

24,4

MAX

MAX

150 u.

150 u.

50 kg

100 kg

MAX

MAX

50 kg

100 kg

  150º   150º150 u.

150 u.± 2,5 mm ± 2,5 mm

± 2,5 mm ± 2,5 mm

MAX

MAX

MAX

MAX

50 kg

40 kg

50 kg

50 kg

  150º

  150º

± 1 mm

± 1 mm

± 2,5 mm

± 1 mm

250 u.

250 u.

250 u.

250 u.

R 2,2 mm

R 2,2 mm

RODADOS PARA JANELAS DE CORRER
CARRELLI FINESTRA SCORREVOLE

0519023 A0519021

0509023 A0509021

0509040

0509039

0509134

0509037

RODADO S70P
CARRELLO S70P

RODADO S60P
CARRELLO S60P

RODADO S2000
CARRELLO S2000

RODADO S4200
CARRELLO S4200

RODADO S70 S92
CARRELLO S70 S92

RODADO S62
CARRELLO S62
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26
,5

15,9

26
,5

15,9

18
,8

15,4

21,7

38
,4

24,6

21
,3

15,4

21,2

27

15,4

21

MAX

MAX

MAX MAX

MAX

MAX

MAX MAX

MAX

50 kg

40 kg

50 kg 50 kg

20 kg

10 kg

100 kg 40 kg

20 kg

± 2,5 mm

± 1,5 mm

± 2,5 mm ± 2,5 mm

± 1,5 mm

± 1,5 mm

± 2,5 mm ± 1,5 mm

± 1,5 mm

  150º

  150º

  150º

  150º

150 u.

250 u.

150 u. 100 u.

250 u.

250 u.

150 u. 250 u.

250 u.

R 5 mm  150º

RODADOS PARA JANELAS DE CORRER
CARRELLI FINESTRA SCORREVOLE

0519022 0509024

RODADO S5000 G90
CARRELLO S5000 G90

RODADO S6500
CARRELLO S6500

0509122

0509109

0509002

0519019

0509022 0509001

0519009

RODADO S5000 S2000 HR
CARRELLO S5000 S2000 HR

RODADO S6200
CARRELLO S6200

RODADO S5000 S5200
CARRELLO S5000 S5200

RODADO S6200
CARRELLO S6200
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Su richiesta, sviluppiamo tutti gli acces-
sori per i sistemi di finestra scorrevole per 
i nostri clienti.

Se non avete trovato quello che state 
cercando in questo catalogo, contattate 
il nostro reparto vendite in modo da stu-
diare una soluzione adatta ai vostri fab-
bisogni. 

info@stac.es

A pedido, desenvolvemos para os nossos 
clientes todos os acessórios para siste-
mas de janelas de correr.

Se não encontrou o que procura, por favor 
contacte o nosso Departamento Comer-
cial e estudaremos uma solução adapta-
da às suas necessidades.

info@stac.es 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
CONSIDERAZIONI IMPORTANTE
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