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PUXADORES

MINIMALISTAS
MANIGLIE MINIMALISTE

Para pessoas que anseiam pelo sentimento de criatividade, qualidade 
e estilo nos seus espaços, a STAC introduz a linha minimalista de pu-
xadores de janelas e portas, a fim de oferecer uma gama completa de 
soluções técnicas da mais elevada qualidade.

Todos os elementos desnecessários foram dispensados aquando do 
planeamento, desenvolvendo um mecanismo oculto que apenas deixa 
o puxador exposto, resultando numa família de puxadores que garan-
tem grande fiabilidade e robustez ao longo da sua vida útil.

»  Linha completa

A linha de puxadores minimalistas é válida para diferentes tipos de 
aberturas existentes no mercado. 

 • Porta

 • Janela

 • Multiponto

 • Alumínio de canal 16 mm

»  Gama completa de acabamentos

Há cada vez mais projetos que procuram a sua singularidade através 
de cores ou acabamentos e onde os acessórios são lacados com as 
mesmas cores que os sistemas de carpintaria. A linha minimalista 
está disponível em lacado branco ou preto, bem como nas cores que 
compõem a carta RAL, um sistema de combinação de tonalidades que 
define as cores para tintas, plásticos e revestimentos.

Mecanismo oculto
Meccanismo nascosto

Máxima durabilidade
Massima durabilità

Gama completa de acabamentos
Gamma completa di finiture

Robustez comprovada
Robustezza testata

Per quelle persone che desiderano avere una sensazione di creatività, 
di qualità e stile, STAC ha il piacere di presentare la gamma di maniglie 
minimalista per porte e finestre, una gamma completa dalle soluzioni 
tecniche di alta qualità.

Il design di queste maniglie elimina tutti gli elementi non necessa-
ri, abbiamo sviluppato un meccanismo nascosto in modo che l’unica 
parte visualizzata sia la maniglia stessa. Il risultato è una famiglia di 
maniglie con garanzia di affidabilità e resistenza per tutto il ciclo di vita.

»  Gamma completa

La linea di maniglie minimaliste è valida per diversi tipi di apertura esi-
stenti nel mercato:

 • Porta

 • Finestra

 • Multipunto

 • Alluminio con canale 16

»  Gamma completa delle finiture

Ci sono sempre più progetti che risaltano attraverso il colore e la fini-
tura; la ferramenta può essere verniciata nello stesso colore della car-
penteria in alluminio. La gamma minimalista è disponibile in laccato 
bianco e nero e nei colori che compongono la tabella RAL, un sistema 
di combinazione di colori che definisce i colori per le vernici, la plastica 
e i rivestimenti.
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Maniglie minimaliste per porte con siste-
ma di azionamento con recupero.

• Maniglie minimaliste con meccanismo 
nascosto senza copertura.

• Le maniglie minimaliste sono fornite 
con un quadro 8 x 100 mm.

• Le maniglie hanno una mano di aper-
tura.

• Risaltano per la loro robustezza e facili-
tà d’uso in apertura e chiusura.

• Le maniglie sono disponibili in una va-
rietà di fi niture.

Consultare le coperture del cilindro com-
patibili con la maniglia a pagina 124.

Puxadores minimalistas com mecani-
smo recuperável para portas.

• Puxadores minimalistas com mecani-
smo oculto sem escudo de guarnição.

• Os puxadores são fornecidos com uma 
quadratura de 8 x 100 mm.

• Os puxadores têm mão de abertura.

• Destacam-se pela sua robustez e fa-
cilidade de utilização na abertura e no 
fecho.

• Os puxadores estão disponíveis numa 
grande variedade de acabamentos. 

Ver guarnições de cilindros compatíveis 
com puxadores na página 124.

PUXADORES MINIMALISTAS
MANIGLIE MINIMALISTE

MINIMALISTA GAMMA
MINIMALISTA GAMMA

MINIMALISTA ALFA
MINIMALISTA ALFA

7771 **

7773 **

I D

I D

I D

I D

7781 **

7783 **

7791 **

7793 **

CONJUNTO DE PUXADORES
SET MANIGLIA

CONJUNTO DE PUXADORES
SET MANIGLIA

1

1
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O puxador de porta mais resistente do mercado

La maniglia per porta più resistente sul mercato

POLARIS

La gamma di maniglie ad alta prestazione che è stata concepita con-
siderando l’uso intensivo in edifici con un’alta frequenza di passaggio 
oppure di grande dimensioni come le porte a uso pubblico con chiu-
diporta dove la maniglia deve supportare costantemente tutti i tipi 
di urti e di manipolazione. Il design avanzato delle maniglie POLARIS 
consente un assemblaggio semplicissimo su tutti i tipi di profili con 
spessori in alluminio molto diversi. È ambidestro e insieme ai tre si-
stemi di fissaggio dal profilo diverso rende questa maniglia ideale per 
l’installazione sulle porte per l’elevato uso pedonale.

»  Meccanismo POLARIS

Meccanismo di trasmissione di base che si distingue primariamente per 
i suoi componenti in metallo che fornisce un’elevata resistenza e dura-
ta di ciclo, certificato attraverso multipli testi interni ed esterni.  Le sue 
caratteristiche includono un anello di copertura rotante integrato che 
consente una riduzione notevole nei tempi di installazione della maniglia.

»  Maniglia SLIM

La maniglia SLIM è considerata come la soluzione ideale per le instal-
lazioni di porte finestre o porte scorrevoli dove le persiane non lasciano 
lo spazio necessario per il montaggio di una cremonese o maniglia tra-
dizionale. Inoltre la sua versatilità consente l’uso convenzionale come 
maniglia standard in qualsiasi tipo di apertura esistente nel mercato 
della porta e della finestra.

»  UNI-EN 1906: 2015

Le maniglie sono state testate in conformità alla UNI-EN 1906 otte-
nendo una classificazione di grado 3 della categoria d’uso: adatte all’u-
so nelle porte a elevata frequenza d’uso da persone pubbliche o non 
attente e dove sussistono maggiori rischi derivanti da uso improprio; 
per esempio, porte di uffici pubblici.

Linha de puxadores de alto desempenho concebidos para uso inten-
sivo em edifícios com alta frequência de passagem ou de grandes 
dimensões, tais como portas públicas com fecho de portas, onde o 
puxador tem de suportar constantemente todo o tipo de tensões e 
golpes. O design avançado dos puxadores POLARIS permite que sejam 
facilmente montados em todo o tipo de perfis com espessuras de alu-
mínio muito diferentes. A ausência de mão e a tripla possibilidade de 
fixação ao perfil, fazem dele o puxador ideal para instalação em portas 
com uma alta frequência de utilização por parte do público.

»  Mecanismo POLARIS

Mecanismo de transmissão de base que se destaca pelos seus compo-
nentes metálicos que proporcionam uma elevada resistência e dura-
bilidade aos ciclos, certificados através de múltiplos testes internos e 
externos. Entre as suas características, o seu escudo rotativo integrado 
permite uma redução significativa nos tempos de instalação do puxador.

»  Cabo SLIM

O puxador SLIM está posicionado principalmente como a solução ideal 
para instalações de portas de varanda ou corrediças onde a persiana 
não proporciona o espaço necessário para a instalação de um puxador 
ou cremona tradicional, embora a sua versatilidade permita a sua uti-
lização convencional como cabo padrão em qualquer tipo de abertura 
existente no mercado de fecho.

»  UNI-EN 1906: 2015

Os puxadores foram testados de acordo com a norma UNE-EN 1906, 
obtendo uma classificação de grau 3 na categoria de utilização: ade-
quados para utilização em portas com alta frequência de utilização por 
parte do público ou por pessoas que não são muito cuidadosas e onde 
existe um elevado risco de utilização indevida, por exemplo, portas em 
gabinetes públicos.

Resistência conforme UNE
Resistenza conforme a UNI

Puxadores ambidestros
Maniglie ambidestre

Instalação rápida
Installazione rapida

Robustez comprovada
Robustezza testata

+75%
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8 x 8 mm

05182  05183

05182S  05183S

8 x 8 mm

8 mm

PH2

I D

Maniglia per porte con elevata frequenza 
di passaggio con sistema di azionamen-
to con recupero.

• La maniglia POLARIS SLIM è consi-
derata come la soluzione ideale per le 
installazioni su porte con poco spazio 
per il montaggio di una maniglia tradi-
zionale.

• Le maniglie non sono dotate di una 
mano di apertura e sono fornite con 
una chiavetta quadrata da 8 x 129 mm.

• Testata in conformità allo standard eu-
ropeo UNI-EN 1906: 2015 al grado 2 con 
risultati soddisfacenti.

Consultare le coperture del cilindro com-
patibili con la maniglia a pagina 124.

Puxador com mecanismo recuperável 
para portas com alta frequência de pas-
sagem. 

• O puxador POLARIS SLIM é a solução 
ideal para instalações em portas onde 
a persiana não proporciona o espaço 
necessário para a instalação de um pu-
xador tradicional.

• Os puxadores não têm mão de abertura 
e são fornecidos com uma quadratura 
de 8 x 129 mm.

• Testados de acordo com a norma euro-
peia UNE-EN 1906: 2015 até ao grau 2 
com resultado satisfatório. 

Ver guarnições de cilindros compatíveis 
com puxadores na página 124.

8 mm

PH2

I D

PUXADORES POLARIS
MANIGLIE MINIMALISTE

20

10

PUXADOR POLARIS SLIM
MANIGLIA POLARIS SLIM

PUXADOR POLARIS
MANIGLIA POLARIS

05182 **

05182S **

05183 **

05183S **

PUXADOR SIMPLES
MANIGLIA SEMPLICE

PUXADOR SIMPLES
MANIGLIA SEMPLICE

CONJUNTO DE PUXADORES
SET MANIGLIA

CONJUNTO DE PUXADORES
SET MANIGLIA

»  KITS DE FIXAÇÃO PARA OS PUXADORES POLARIS
     KIT DI FISSAGGIO PER MANIGLIE POLARIS

PÁGINA
PAGINA

-
KIT DE FIXAÇÃO PADRÃO
KIT DI FISSAGGIO STANDARD

126

KT0518-01
KIT DE FIXAÇÃO COM PORCAS DE REBITE
KIT FISSAGGIO INSERTI FILETTATI

127

KT0518-02
KIT DE FIXAÇÃO SECURITY ( D < 60 mm)
KIT DI FISSAGGIO SECURITY 

127

KT0518-03
KIT DE FIXAÇÃO SECURITY ( 60 < D < 80 mm)
KIT DI FISSAGGIO SECURITY 

127
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MECANISMO REFORÇADO
MECCANISMO RINFORZATO

POSICIONAR O FURO NA DIREÇÃO DA FOLHA
ORIENTATE IL FORO NELLA DIREZIONE DELL’ANTA

8 mm

PH2
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I D

8 mm

PH2
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I D

Maniglia per porte con sistema di azio-
namento con recupero con meccanismo 
di trasmissione rinforzato.

• La maniglia conserva la linea estetica 
della cremonese e della maniglia SIRIUS.   

• Le maniglie sono ambidestre e sono 
fornite con un quadro in acciaio zincato 
da 8 x 129 mm.

• La base del meccanismo di trasmissio-
ne consente il fi ssaggio fi no a 4 viti con 
doppio posizionamento ciascuna. 

• La base del meccanismo di trasmissio-
ne è stata rinforzata tramite la fabbri-
cazione in zama, fornendo una maggio-
re resistenza e durezza alla base.

Consultare le coperture del cilindro com-
patibili con la maniglia a pagina 124.

Puxador de porta recuperável com me-
canismo de transmissão reforçado. 

• O puxador mantém a linha estética das 
cremonas e do puxador SIRIUS.  

• Os puxadores são ambidestros e são 
fornecidos com quadratura em aço 
zincado de 8 x 129 mm.

• A base do mecanismo de transmissão 
permite a fi xação de até 4 parafusos 
com posicionamento duplo cada um.

• A base do mecanismo de transmissão 
foi reforçada através do seu fabrico 
em zamak, dando maior dureza e resi-
stência à base.

Ver guarnições de cilindros compatíveis 
com puxadores na página 124.

PUXADORES SIRIUS
MANIGLIE SIRIUS

PUXADOR SIRIUS SIMPLES
MANIGLIA SIRIUS SEMPLICE

CONJUNTO DE PUXADORES SIRIUS
SET MANIGLIA SIRIUS

A05083 **

A05082 **

25

20
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Maniglia per porte con sistema di azio-
namento con recupero.

• La maniglia conserva la linea estetica 
delle cremonesi LYRA e LEO. 

• Le maniglie sono ambidestre e sono 
fornite con un quadro in acciaio zincato 
da 8 x 129 mm.

• La base del meccanismo di trasmissio-
ne consente il fi ssaggio fi no a 4 viti con 
doppio posizionamento ciascuna.

• Il design delle coperture che coprono le 
viti nasconde l’intero meccanismo di 
fi ssaggio della maniglia, incrementando 
l’estetica e contribuendo a un’installa-
zione pratica e veloce.

Consultare le coperture del cilindro compa-
tibili con la maniglia a pagina 124.

Puxador para portas com mecanismo re-
cuperável.

• O puxador mantém a linha estética das 
cremonas LYRA e LEO. 

• Os puxadores são ambidestros e são 
fornecidos com quadratura em aço zin-
cado de 8 x 129 mm.

• A base do mecanismo de transmissão 
permite a fi xação de até 4 parafusos 
com posicionamento duplo cada um.

• O desenho das tampas que cobrem os 
parafusos esconde todo o mecanismo 
de fi xação dos puxadores, aumentando 
a estética e contribuindo para uma in-
stalação prática e rápida. 

Ver guarnições de cilindros compatíveis 
com puxadores na página 124.

PUXADORES GÉMINIS
MANIGLIE GEMINIS

081 **

05080 **

PUXADOR SIMPLES GÉMINIS
MANIGLIA SEMPLICE GEMINIS

CONJUNTO DE PUXADORES GÉMINIS
SET MANIGLIA GEMINIS

24

12
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Maniglia compatta per porte con siste-
ma di azionamento con recupero 

• La maniglia compatta LIBRA è consi-
derata come la soluzione ideale per le 
installazioni di porte dove le persiane 
non lasciano lo spazio necessario per il 
montaggio di una maniglia tradizionale.

• Conserva la linea estetica della cremo-
nese LYRA e della maniglia GEMINIS.   

• Le maniglie sono ambidestre e sono 
fornite con un quadro in acciaio zincato 
da 8 x 129 mm.

• La base del meccanismo di trasmissio-
ne consente il fi ssaggio fi no a 4 viti con 
doppio posizionamento ciascuna. 

• Il design delle coperture che coprono le 
viti nasconde l’intero meccanismo di 
fi ssaggio della maniglia.

Consultare le coperture del cilindro com-
patibili con la maniglia a pagina 124.

Puxador compacto com mecanismo re-
cuperável para portas. 

• O puxador compacto LIBRA é a solução 
ideal para instalações em portas onde 
a persiana não proporciona o espaço 
necessário para a instalação de um pu-
xador tradicional.

• Mantém a linha estética das cremo-
nas LYRA e do puxador GÉMINIS.  

• Os puxadores são ambidestros e são 
fornecidos com quadratura em aço 
zincado de 8 x 129 mm.

• A base do mecanismo de transmissão 
permite a fi xação de até 4 parafusos 
com posicionamento duplo cada um.

• O desenho das tampas que cobrem os 
parafusos esconde todo o mecanismo 
de fi xação do puxador.

Ver guarnições de cilindros compatíveis 
com puxadores na página 124.

PUXADORES LIBRA
MANIGLIE LIBRA

PUXADOR SIMPLES LIBRA
MANIGLIA SEMPLICE LIBRA

CONJUNTO DE PUXADORES LIBRA
SET MANIGLIA LIBRA

083 **

082 **

25

20
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Maniglia per porte con sistema di azio-
namento con recupero.

• Conserva la linea estetica delle cremo-
nesi LYRA e LEO. 

• Le maniglie sono ambidestre e sono 
fornite con un quadro in acciaio zincato 
da 8 x 129 mm.

• Il design delle coperture che coprono 
le viti nasconde l’intero meccanismo 
di fi ssaggio della maniglia, incremen-
tando l’estetica e contribuendo a un’in-
stallazione pratica e veloce.

• Maniglia testata in conformità allo 
standard europeo UNI-EN 1906: 2015 
al grado 3 con risultato soddisfacente.

Consultare le coperture del cilindro com-
patibili con la maniglia a pagina 124.

Puxador com mecanismo recuperável 
para portas.

• Mantém a linha estética das cremonas 
LYRA e LEO. 

• Os puxadores são ambidestros e são 
fornecidos com quadratura em aço 
zincado de 8 x 129 mm.

• O desenho das tampas que cobrem os 
parafusos esconde todo o mecanismo 
de fi xação dos puxadores, aumentando 
a estética e contribuindo para uma in-
stalação prática e rápida. 

• Puxador testado de acordo com a nor-
ma europeia UNE-EN 1906: 2015 até ao 
grau 3 com resultado satisfatório.

Ver guarnições de cilindros compatíveis 
com puxadores na página 124.

PUXADORES INDO
MANIGLIE INDO

A05087 **

A05086 **

PUXADOR SIMPLES INDO
MANIGLIA SEMPLICE INDO

CONJUNTO DE PUXADORES INDO
SET MANIGLIA INDO

24

12

11503 MANIGLIE PORTE  PUXADORES DE PORTA



34

63

8

70
 m

m
 M

AX
.

8 mm

142

135

135

55
,436

,4

142

44
,7

54
,7

142

135

55
,436

,4

Ø 
19

Ø 
19

 18
,5

8 mm

PH2

I D

8 mm

PH2

I D

8 mm

PH2

I D

Maniglie in acciaio inossidabile per porte 
con sist. di azionamento con recupero. 

• La copertura della maniglia, rosetta e 
cilindro è composta di acciaio inossi-
dabile AISI 304. 

• Il fi ssaggio delle maniglie è eseguito di-
rettamente sul profi lo utilizzando le viti 
autofi lettanti. 

• Ogni riferimento della maniglia è for-
nito nel set maniglia con quadro in ac-
ciaio zincato da 8 x 110 mm, coperture e 
viti del cilindro.

• Le maniglie sono state progettate con 
il meccanismo interno in metallo, rego-
late e testate a 200.000 cicli di apertu-
ra con risultati soddisfacenti. 

Puxadores de aço inoxidável com meca-
nismo recuperável para portas. 

• Puxador, roseta e guarnição de espelho 
em aço inoxidável AISI 304. 

• Os puxadores são fi xados diretamente 
ao perfi l através do uso de parafusos 
roscados.

• Cada referência é fornecida em conjun-
tos de puxadores com quadratura em 
aço zincado de 8 x 110 mm, guarnições 
de espelho e parafusos.

• Os puxadores foram concebidos com 
o mecanismo de metal interno e aju-
stado e foram testados em 200.000 
ciclos de abertura com resultado sati-
sfatório. 

PUXADORES KAIROX
MANIGLIE KAIROX

CONJUNTO DE PUXADORES KAIROX CC
SET MANIGLIA KAIROX CC

CONJUNTO DE PUXADORES KAIROX RR
SET MANIGLIA KAIROX RR

CONJUNTO DE PUXADORES KAIROX CR
SET MANIGLIA KAIROX CR

260120

260220

260320

1

1

1
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Maniglie in acciaio inossidabile per porte 
con sist. di azionamento con recupero. 

• La copertura della maniglia, rosetta e 
cilindro è composta di acciaio inossi-
dabile AISI 304. 

• Il fi ssaggio delle maniglie è eseguito di-
rettamente sul profi lo utilizzando le viti 
autofi lettanti. 

• Ogni riferimento della maniglia è for-
nito nel set maniglia con quadro in ac-
ciaio zincato da 8 x 110 mm, coperture e 
viti del cilindro.

• Le maniglie sono state progettate con 
il meccanismo interno in metallo, rego-
late e testate a 200.000 cicli di apertu-
ra con risultati soddisfacenti. 

Puxadores de aço inoxidável com meca-
nismo recuperável para portas. 

• Puxador, roseta e guarnição de espelho 
em aço inoxidável AISI 304. 

• Os puxadores são fi xados diretamente 
ao perfi l através do uso de parafusos 
roscados.

• Cada referência é fornecida em conjun-
tos de puxadores com quadratura em 
aço zincado de 8 x 110 mm, guarnições 
de espelho e parafusos.

• Os puxadores foram concebidos com 
o mecanismo de metal interno e aju-
stado e foram testados em 200.000 
ciclos de abertura com resultado sati-
sfatório. 

PUXADORES KAIROX
MANIGLIE KAIROX

260321

260221

CONJUNTO DE PUXADORES KAIROX CRC
SET MANIGLIA KAIROX CRC

CONJUNTO DE PUXADORES KAIROX RRC
SET MANIGLIA KAIROX RRC

1

1
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Linha de maçanetas minimalistas

Gamma maniglioni minimalisti

TAU

STAC ha potenziato la gamma di ferramenta per porte con lo sviluppo 
di una gamma di maniglioni dallo stile minimalista in modo da ampliare 
la gamma di prodotti e aumentare il valore aggiunto ai sistemi di chiu-
sura. La gamma TAU attrae particolarmente gli architetti e i designer di 
interni con il suo design elegante, intramontabile e discreto. I maniglio-
ni per le porte sono stati progettati prendendo in considerazione una 
composizione geometrica primaria, semplicità nella forma, proporzio-
ni e finiture precise.

»  Design funzionale minimalista

Le linee semplici e sofisticate sono quelle che resistano al test del de-
sign. Disponibili in configurazioni singole e doppie, sia in linea o offset. 
Questa linea di maniglioni consente stili diversi che si riuniscono in un 
design coesivo. Le varie opzioni di fissaggio fanno sì che le maniglie si-
ano adatte per i design più all’avanguardia nonché per gli stili più con-
venzionali. 

»  Ampia gamma di finiture laccate e anodizzate

Se scegliete una finitura di superficie anodizzata o laccata così come 
aggiungete un elemento di stile alle maniglie, la finitura aggiunge uno 
strato di protezione all’alluminio e richiede il minimo di manutenzione. 
Con questo nuovo concetto di design potete combinare diverse finitu-
re tra la maniglia e il supporto.

»  Standard elevato

I maniglioni TAU sono la scelta perfetta per le applicazioni che richie-
dono un grado elevato di esigenza, come le porte con elevata frequenza 
d’uso o di grandi dimensioni.

A STAC melhora a sua gama de ferragens para portas através do desen-
volvimento da linha TAU de maçanetas de estética minimalista, o que 
permite ampliar o catálogo de produtos e melhorar o valor acrescen-
tado dos sistemas de fecho. A linha TAU oferece um elemento atrati-
vo especial para arquitetos e decoradores com o seu design elegante, 
discreto e intemporal. As maçanetas de porta foram concebidas tendo 
em consideração a composição geométrica elementar, a simplicidade 
das formas, as proporções e a precisão dos acabamentos.

»  Design minimalista e funcional

As linhas simples e sofisticadas são as que permanecem no tempo. 
Disponível em configurações simples e duplas, e com grupos retos ou 
desviados. A linha de maçanetas permite combinar diferentes estétic-
as dando origem a um design coeso. Os seus múltiplos modos de 
fixação permitem-lhe adaptar-se a todos os tipos de soluções, tanto 
vanguardistas como mais convencionais.

»  Gama completa de acabamentos anodizados e lacados

Quer opte por um acabamento de superfície lacado ou anodizado, não 
só acrescentará valor estético às maçanetas, como também uma pro-
teção adicional ao alumínio com manutenção mínima. Com este novo 
conceito de design é possível combinar diferentes acabamentos entre 
a maçaneta e os suportes.

»  Elevado nível de exigência

As maçanetas TAU são a escolha perfeita para aplicações com um ele-
vado nível de exigência, tais como portas com alta frequência de utili-
zação ou de grandes dimensões.

Personalização
Personalizzazione

Grande variedade de acabamentos
Ampia gamma di finiture

Elevado nível de exigência
Standard elevato

Robustez comprovada
Robustezza testata
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Gamma maniglione minimalista per por-
te d’entrata in edifici pubblici.

 • Le maniglie sono disponibili in due 
estetiche: maniglie dritte o offset.

 • Ampia gamma di finiture: anodizzato 
“natural mate”, anodizzato “acier grata” 
o laccato in qualsiasi colore della tabel-
la RAL. Vi consentono di combinare le 
finiture tra la maniglia e le coperture. 

 • Sono disponibili due kit di fissaggio: il 
kit per l’installazione della maniglie o il 
kit per il set maniglia.  

Maçanetas de linha minimalista para 
portas em edifícios públicos.

 • Disponível em duas estéticas: maçan-
etas retas ou desviadas. 

 • Ampla gama de acabamentos: anodiza-
do natural mate, anodizado acier grata 
ou lacado em qualquer cor da carta RAL. 
Permitem uma combinação de acaba-
mentos entre a maçaneta em si e as 
guarnições. 

 • Disponíveis dois kits de fixação: kit para 
instalação de uma só maçaneta ou kit 
para conjunto de maçanetas. 

MAÇANETA TAU RETA
 MANIGLIONE TAU DRITTO

052421 **

052431 **

052411 **

MAÇANETA RETA 
MANIGLIONE DRITTO

KIT DE GUARNIÇÕES DE MAÇANETA RETA
KIT COPERTURA MANIGLIONE DRITTO

MAÇANETA RETA + KIT DE GUARNIÇÕES
MANIGLIONE DRITTO + KIT COPERTURA

1

2

1

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO

05244002 KIT DE FIXAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE MAÇANETA DUPLA
KIT DI FISSAGGIO PER CONFIGURAZIONE A DOPPIA MANIGLIA 

05244003 KIT DE FIXAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE MAÇANETA SIMPLES
KIT DI FISSAGGIO PER CONFIGURAZIONE A MANIGLIA SINGOLA

11903 MANIGLIE PORTE  PUXADORES DE PORTA
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Gamma maniglione minimalista per por-
te d’entrata in edifici pubblici.

 • Le maniglie sono disponibili in due 
estetiche: maniglie dritte o offset.

 • Ampia gamma di finiture: satinato 
naturale e grata acciaio anodizzato o 
laccato in qualsiasi colore della tabella 
RAL. Vi consentono di combinare le fi-
niture tra la maniglia e le coperture. 

 • Sono disponibili due kit di fissaggio: il 
kit per l’installazione della maniglie o il 
kit per il set maniglia.  

Maçanetas de linha minimalista para 
portas em edifícios públicos.

 • Disponível em duas estéticas: maçan-
etas retas ou desviadas. 

 • Ampla gama de acabamentos: anodiza-
do natural mate e acier grata ou lacado 
em qualquer cor da carta RAL. Permi-
tem uma combinação de acabamentos 
entre a maçaneta em si e as guarnições. 

 • Disponíveis dois kits de fixação: kit para 
instalação de uma só maçaneta ou kit 
para conjunto de maçanetas. 

MAÇANETA DE DESVIO TAU
MANIGLIONE SPOSTATO TAU

052422 **

052433 **

052412 **

MAÇANETA DE DESVIO ESQUERDA
MANIGLIONE SPOSTATO SINISTRO

KIT DE GUARNIÇÕES DE MAÇANETA ESQUERDA
KIT COPERTURA MANIGLIONE SINISTRO

MAÇANETA ESQUERDA + KIT DE GUARNIÇÕES
MANIGLIONE SINISTRO + KIT COPERTURA

1

2

1

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO

05244002 KIT DE FIXAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE MAÇANETA DUPLA
KIT DI FISSAGGIO PER CONFIGURAZIONE A DOPPIA MANIGLIA 

05244003 KIT DE FIXAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE MAÇANETA SIMPLES
KIT DI FISSAGGIO PER CONFIGURAZIONE A MANIGLIA SINGOLA

120 03PUXADORES DE PORTA  MANIGLIE PORTE
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Gamma maniglione minimalista per por-
te d’entrata in edifici pubblici.

 • Le maniglie sono disponibili in due 
estetiche: maniglie dritte o offset.

 • Ampia gamma di finiture: satinato 
naturale e grata acciaio anodizzato o 
laccato in qualsiasi colore della tabella 
RAL. Vi consentono di combinare le fi-
niture tra la maniglia e le coperture. 

 • Sono disponibili due kit di fissaggio: il 
kit per l’installazione della maniglie o il 
kit per il set maniglia.  

Maçanetas de linha minimalista para 
portas em edifícios públicos.

 • Disponível em duas estéticas: maçan-
etas retas ou desviadas. 

 • Ampla gama de acabamentos: anodiza-
do natural mate e acier grata ou lacado 
em qualquer cor da carta RAL. Permi-
tem uma combinação de acabamentos 
entre a maçaneta em si e as guarnições. 

 • Disponíveis dois kits de fixação: kit para 
instalação de uma só maçaneta ou kit 
para conjunto de maçanetas. 

MAÇANETA DE DESVIO TAU
MANIGLIONE SPOSTATO TAU

052423 **

052433 **

052413 **

MAÇANETA DE DESVIO DIREITA
MANIGLIONE SPOSTATO DESTRO

KIT DE GUARNIÇÕES DE MAÇANETA DIREITA
KIT COPERTURA MANIGLIONE DESTRO

MAÇANETA DIREITA + KIT DE GUARNIÇÕES
MANIGLIONE DESTRO + KIT COPERTURA

1

2

1

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO

05244002 KIT DE FIXAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE MAÇANETA DUPLA
KIT DI FISSAGGIO PER CONFIGURAZIONE A DOPPIA MANIGLIA 

05244003 KIT DE FIXAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE MAÇANETA SIMPLES
KIT DI FISSAGGIO PER CONFIGURAZIONE A MANIGLIA SINGOLA

12103 MANIGLIE PORTE  PUXADORES DE PORTA
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Maniglioni per le porte d’entrata degli 
stabilimenti commerciali e degli edifici 
pubblici.

 • I maniglioni sono dotati di un sistema 
di fissaggio dall’esterno per impedire i 
tentativi di efrazione e di furto. 

 • Risaltano per il loro sistema di installa-
zione rapida e per la facile lavorazione 
dei profili.

 • Le maniglie sono disponibili in coppia o 
singole. 

 • Offrono la possibilità di essere laccate 
in qualsiasi colore della tabella RAL. 

Maçanetas para portas de entrada de 
edifícios públicos e estabelecimentos 
comerciais. 

 • As maçanetas dispõem de um sistema 
de fixação oculto a partir do exterior 
que impede tentativas de arromba-
mento e roubo. 

 • Destacam-se pelo seu sistema de in-
stalação rápida e pela simples maqui-
nação dos perfis. 

 • As maçanetas estão disponíveis em 
conjuntos ou individualmente.

 • Podem ser lacados em qualquer cor da 
carta RAL. 

MAÇANETA NAOS
MANIGLIONE NAOS

0508030 **

0508031 **

0508032 **

CONJUNTO DE MAÇANETAS NAOS
SET MANIGLIONE NAOS

MAÇANETA NAOS SIMPLES DIREITA
MANIGLIONE NAOS SEMPLICE DESTRO

MAÇANETA NAOS SIMPLES ESQUERDA
MANIGLIONE NAOS SINISTRA DESTRA

1

1

1

DESCRIÇÃO  DESCRIZIONE

A MAÇANETA DIREITA
MANIGLIONE DESTRO

1

B MAÇANETA ESQUERDA
MANIGLIONE SINISTRO

1

C PARAFUSOS DIR. M8 x 126 mm
VITI DESTRA M8 x 126 mm

2

D DISCOS DE FIXAÇÃO Ø29 x 10 mm
PIASTRE DI FISSAGGIO Ø29 x 10 mm

2

E PARAFUSOS ESQ. M8 x 126 mm
VITI SINISTRA M8 x 126 mm

2

F CHAVE DE FIXAÇÃO
CHIAVE DI FISSAGGIO

1

DESCRIÇÃO  DESCRIZIONE

A MAÇANETA DIREITA
MANIGLIONE DESTRO

1

B PARAFUSOS DIR. M8 x 114 mm
VITI DESTRA M8 x 114 mm

2

C ANILHAS AÇO INOXIDÁVEL
RONDELLE ACCIAIO INOSSIDABILE

2

D PORCAS
DADI

2

122 03PUXADORES DE PORTA  MANIGLIE PORTE
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Maniglioni per le porte d’entrata degli 
stabilimenti commerciali e degli edifici 
pubblici.

 • I maniglioni sono dotati di un sistema 
di fissaggio dall’esterno per impedire i 
tentativi di efrazione e di furto. 

 • Risaltano per il loro sistema di installa-
zione rapida e per la facile lavorazione 
dei profili.

 • Le maniglie sono disponibili in coppia o 
singole.

 • Offrono la possibilità di essere laccate 
in qualsiasi colore della tabella RAL. 

Maçanetas para portas de entrada de 
edifícios públicos e estabelecimentos 
comerciais. 

 • As maçanetas dispõem de um sistema 
de fixação oculto a partir do exterior 
que impede tentativas de arromba-
mento e roubo.

 • Destacam-se pelo seu sistema de in-
stalação rápida e pela simples maqui-
nação dos perfis. 

 • As maçanetas estão disponíveis em 
conjuntos ou individualmente.

 • Podem ser lacados em qualquer cor da 
carta RAL. 

MAÇANETA FÉNIX
MANIGLIONE FÉNIX

0508033 **

0508034 **

CONJUNTO DE MAÇANETAS FÉNIX
SET MANIGLIONE FENIX

MAÇANETA SIMPLES FÉNIX
MANIGLIONE SEMPLICE FENIX

1

1

DESCRIÇÃO  DESCRIZIONE

A MAÇANETA
MANIGLIONE

2

B PARAFUSOS ESQ. M8 x 126 mm
VITI SINISTRA M8 x 126 mm

2

C DISCOS DE FIXAÇÃO Ø29 x 10 mm
PIASTRE DI FISSAGGIO Ø29 x 10 mm

2

D CHAVE DE FIXAÇÃO
CHIAVE DI FISSAGGIO

1

DESCRIÇÃO  DESCRIZIONE

A MAÇANETA
MANIGLIONE

1

B PARAFUSOS DIR. M8 x 114 mm
VITI DESTRA M8 x 114 mm

2

C ANILHAS AÇO INOXIDÁVEL
RONDELLE ACCIAIO INOSSIDABILE

2

D PORCAS
DADI

2

12303 MANIGLIE PORTE  PUXADORES DE PORTA



Para selecionar o cilindro tenha em consi-

deração: COMPRIMENTO DO PERFIL (LP) + 

PROFUNDIDADE DA GUARNIÇÃO.

Per selezionare la dimensione corretta del 

cilindro: LUNGHEZZA PROFILO (LP) + PRO-

FONDITÀ PIASTRA COPERTURA CILINDRO.

1010 LP

8,7 8,7LP

6,2 6,2LP SLIM

SIRIUS

GÉMINIS

PH2

I D

PH2

I D

PH2

I D

Piastre copertura cilindro valide per cilin-
dri standard europei.

• Il design della copertura vite consente 
di nascondere il sistema di fi ssaggio.   

Piastra copertura SLIM

• Profondità di 6,2 mm.

• Linea estetica minimalista.

• Disponibile in fi nitura anodizzata. 

Piastra copertura SIRIUS

• Profondità di 8,7 mm.

• Linea estetica di maniglie della porta 
SIRIUS e POLARIS

Piastra di copertura GÉMINIS

• Profondità di 10 mm.

• Linea estetica della maniglia GEMINIS.

Cilindro europeo non incluso.

Guarnições de cilindros válidas para ci-
lindros padrão europeus. 

• O desenho da tampa roscada permite 
ocultar o sistema de fi xação. 

Guarnição SLIM

• Profundidade de 6,2 mm.

• Linha estética minimalista.

• Disponível em acabamento anodizado. 

Guarnição SIRIUS

• Profundidade de 8,7 mm.

• Linha estética dos puxadores de porta 
SIRIUS e POLARIS.

Guarnição GÉMINIS

• Profundidade de 10 mm.

• Linha estética do puxador GEMINIS.

Cilindro europeu não incluído.

GUARNIÇÕES DE CILINDRO
PIASTRE COPERTURA CILINDRO

0508053 **

0508029 **

0508028 **

GUARNIÇÃO SLIM
PIASTRA COPERTURA SLIM

GUARNIÇÃO SIRIUS
PIASTRA COPERTURA SIRIUS

GUARNIÇÃO GÉMINIS
PIASTRA COPERTURA GEMINIS

50

50

50

124 03PUXADORES DE PORTA  MANIGLIE PORTE



Para selecionar o cilindro tenha em consi-

deração: COMPRIMENTO DO PERFIL (LP) + 

PROFUNDIDADE DA GUARNIÇÃO.

Per selezionare la dimensione corretta del 

cilindro: LUNGHEZZA PROFILO (LP) + PRO-

FONDITÀ PIASTRA COPERTURA CILINDRO.

8 8LP KAIROX

KAIROX8 8LP

PH2

I D

PH2

I D

Piastre copertura cilindro valide per cilin-
dri standard europei.

• Profondità di 8 mm.

• Linea estetica di maniglie KAIROX.

• Le piastre di copertura sono realizzate 
in acciaio inossidabile AISI 304.

• Sono disponibili in diverse estetiche: 
bordo arrotondato o dritto.

• Il design della copertura vite consente 
di nascondere il sistema di fi ssaggio.  

Cilindro europeo non incluso.

Guarnições de cilindros válidas para ci-
lindros padrão europeus. 

• Profundidade de 8 mm.

• Linha estética dos puxadores KAIROX.

• As guarnições foram fabricadas em aço 
inoxidável AISI 304. 

• Estão disponíveis em diferentes 
estéticas: guarnição reta ou redonda.

• O desenho da tampa roscada permite 
ocultar o sistema de fi xação. 

Cilindro europeu não incluído.

GUARNIÇÕES DE CILINDRO
PIASTRE COPERTURA CILINDRO

260100

GUARNIÇÃO RETA KAIROX
PIASTRA COPERTURA DRITTA KAIROX

GUARNIÇÃO REDONDA KAIROX
PIASTRA COPERTURA ROTONDA KAIROX

20

26020020

12503 MANIGLIE PORTE  PUXADORES DE PORTA
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» PADRÃO  STANDARD » KT0518-01 » KT0518-01, KT0518-03

»  KIT DE FIXAÇÃO PADRÃO  KIT DI FISSAGGIO STANDARD

8x Parafusos roscados  Viti autofilettanti

»  KITS DE FIXAÇÃO PARA PUXADORES DE PORTA POLARIS  KIT DI FISSAGGIO PER MANIGLIE PORTA POLARIS

-
KIT DE FIXAÇÃO PADRÃO
KIT DI FISSAGGIO STANDARD

Parafusos roscados ( 8x )
Viti autofilettanti

KT0518-01
KIT DE FIXAÇÃO COM PORCAS DE REBITE
KIT FISSAGGIO INSERTI FILETTATI

Porcas de rebite M5 / Parafusos M5 x 20 mm  ( 8x )

Inserti filettati M5 / Viti M5x20 mm 

KT0518-02
KIT DE FIXAÇÃO SECURITY ( D < 60 mm)
KIT DI FISSAGGIO SECURITY 

Porca cega / Parafusos M4 x 65 mm  ( 1x )

Dado cieco / Viti M4 x 65 mm 

KT0518-03
KIT DE FIXAÇÃO SECURITY ( 60 < D < 80 mm)
KIT DI FISSAGGIO SECURITY 

Porca cega / Parafusos M4 x 80 mm  ( 1x )
Dado cieco / Viti M4 x 80 mm

126 03PUXADORES DE PORTA  MANIGLIE PORTE

NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE
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»  KIT DE FIXAÇÃO COM PORCAS DE REBITE  KIT DI FISSAGGIO INSERTI FILETTATI

8x Porcas de rebite M5 / Parafusos M5x20 mm  M5 inserti filettati / Viti M5 x 20 mm KT0518-01

»  KITS DE FIXAÇÃO SECURITY  KIT FISSAGGIO SICUREZZA

1x Porca cega  / Parafuso M4 x 65 mm  Dado cieco / Vite M4 x 65 mm  D < 60 mm KT0518-02

1x Porca cega  / Parafuso M4 x 80 mm  Dado cieco / Vite M4 x 80 mm         60 < D < 80 mm KT0518-03

12703 MANIGLIE PORTE  PUXADORES DE PORTA

NOTAS TÉCNICAS
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