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PUXADORES

MINIMALISTAS
MANIGLIE MINIMALISTE

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 fi nestre, 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 affi  dabilità 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 fi ni-
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 defi nisce i colori per le vernici, la plastica 
e i rivestimenti.

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 fi m 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 fi abilidade 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 
defi ne as cores para tintas, plásticos e revestimentos.

Mecanismo oculto
Meccanismo nascosto

Máxima durabilidade
Massima durabilità

Gama completa de acabamentos
Gamma completa di fi niture

Robustez comprovada
Robustezza testata
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INÍCIO DA MAQUINAÇÃO
INIZIO DELLA LAVORAZIONE

SECÇÃO  SEZIONE  A-A

Maniglie minimaliste per la fi nestra an-
ta-ribalta e a battente. 

• Maniglie minimaliste con meccanismo 
nascosto senza copertura.

• Le maniglie sono fornite con un quadro 
da 8 mm più resistente.

• Il sistema di guida riduce i giochi sulle 
maniglie. 

• I kit K7701 / K7703 con maniglia mini-
mal e scatola di trasmissione sono for-
niti in scatole individuali.

Meccanismo

• Le maniglie possono essere installate 
solo con un meccanismo A770001. 

• È fornito con un supplemento in poliam-
mide che limita la rotazione della mani-
glia a 90° per le fi nestre a battente.

• Include un pezzo telescopico regolabile 
adattabile a qualsiasi anta.  

Puxadores minimalistas para janelas 
com abertura de batente e oscilibatente. 

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

• Os puxadores são fornecidos com qua-
dratura de 8 mm mais resistente. 

• O sistema de guia permite minimizar as 
folgas nos puxadores.

• Os kits K7701 / K7703 de puxador mi-
nimalista + caixa de transmissão são 
fornecidos em caixas individuais.

Caixa de transmissão

• Os puxadores só se montam com a 
caixa de transmissão A770001. 

• São fornecidos com um suplemento de 
poliamida que limita a rotação do pu-
xador a 90º para aberturas de batente. 

• Inclui uma peça telescópica regulável 
para se adaptar a qualquer folha. 

8 mm

I D

8 mm

I D

I D

PUXADORES MINIMALISTAS DE JANELA
MANIGLIE MINIMALISTE PER LA FINESTRA

7701 **

7703 **

A770001

PUXADOR MINIMALISTA GAMMA
MANIGLIA MINIMALISTA GAMMA

CAIXA DE TRANSMISSÃO MINIMALISTA
MECCANISMO MINIMALISTA

25

PUXADOR MINIMALISTA ALFA
MANIGLIA MINIMALISTA ALFA

25

25

K7701 **

K7703 **

+

+

+

+
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7 mm

I D

7 mm

I D

Maniglie minimaliste per fi nestre multi-
punto, scanalatura da 16 mm e soluzioni 
standard con quadro da 7 mm.

• Maniglie minimaliste con meccanismo 
nascosto senza copertura.

• Per fi nestre con serrature multipunto, 
è possibile impostare una posizione di 
microventilazione.

• Le maniglie sono fornite con pezzi gal-
leggianti che consentono l’adattamento 
a diversi tipi di profi li. 

• Il sistema di guida minimizza i giochi 
sulle maniglie. 

Puxadores minimalistas para janelas 
com fecho multiponto, canal de 16 mm 
e soluções padrão com quadratura de 7 
mm.

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

• Em janelas com fechos multiponto, é 
possível confi gurar uma posição de mi-
croventilação. 

• Os puxadores são fornecidos com peças 
fl utuantes que permitem a sua adap-
tação a diferentes tipos de perfi s. 

• O sistema de guia permite minimizar as 
folgas nos puxadores.

7711 **

7721 **

PUXADOR MINIMALISTA ALFA COM 4 APOIOS
MANIGLIA MINIMALISTA ALFA CON 4 SUPPORTI

PUXADOR MINIMALISTA ALFA COM 2 APOIOS
MANIGLIA MINIMALISTA ALFA CON 2 SUPPORTI

25

25

MINIMALISTAS PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO 7 mm
MANIGLIE MINIMALISTE PER MECCANISMO 7 mm
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» 2 APOIOS  SUPPORTI

» 4 APOIOS  SUPPORTI

7 mm

I D

7 mm

I D

Maniglie minimaliste per fi nestre multi-
punto, scanalatura da 16 mm e soluzioni 
standard con quadro da 7 mm.

• Maniglie minimaliste con meccanismo 
nascosto senza copertura.

• Per fi nestre con serrature multipunto, 
è possibile impostare una posizione di 
microventilazione.

• Le maniglie sono fornite con pezzi gal-
leggianti che consentono l’adattamento 
a diversi tipi di profi li. 

• Il sistema di guida minimizza i giochi 
sulle maniglie. 

Puxadores minimalistas para janelas 
com fecho multiponto, canal de 16 mm 
e soluções padrão com quadratura de 7 
mm.

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

• Em janelas com fechos multiponto, é 
possível confi gurar uma posição de mi-
croventilação. 

• Os puxadores são fornecidos com peças 
fl utuantes que permitem a sua adap-
tação a diferentes tipos de perfi s. 

• O sistema de guia permite minimizar as 
folgas nos puxadores.

7713 **

7723 **

PUXADOR MINIMALISTA GAMMA COM 4 APOIOS
MANIGLIA MINIMALISTA GAMMA CON 4 SUPPORTI

PUXADOR MINIMALISTA GAMMA COM 2 APOIOS
MANIGLIA MINIMALISTA GAMMA CON 2 SUPPORTI

25

25

MINIMALISTAS PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO 7 mm
MANIGLIE MINIMALISTE PER MECCANISMO 7 mm
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CABO

REMOVÍVEL
MANIGLIA RIMOVIBILE

In un mercato dove la sicurezza è diventata una delle richieste più im-
portanti del cliente, le cremonesi e le maniglie si sono evolute verso 
sistemi che incorporano meccanismi di sicurezza che impediscono di 
aprire la fi nestra tramite maniglie removibili. 

La cremonese rimovibile SIRIUS leader del mercato della STAC si di-
stingue per lo standard qualitativo e innovativo che la rendono una 
prodotto altamente desiderabile nel mercato delle cremonesi insieme 
alle maniglie rimovibili. In linea con questa tendenza, i clienti chiedo-
no meccanismi più piccoli ed eleganti per maniglie con mandrini e così 
STAC ha aggiunto la maniglia rimovibile POLARIS alla sua gamma di 
ferramenta. Questo nuovo prodotto off re una soluzione robusta e soli-
da per un mercato esigente di ferramenta di porte e fi nestre.

»  Aggancio diretto sulla rosetta

Un componente di ritenzione che impedisce alla maniglia di uscire 
dalle scanalature, facile da installare e funzionante per tutta la durata 
necessaria. Per sbloccarlo, l’utente fi nale preme leggermente il clip di 
ritenzione.

»  Durata del ciclo

Le cremonesi e le maniglie sono dotate di un componente di base sulla 
rosetta in cui normalmente la cavità quadrata che è utilizzata per tirare 
è stata modifi cata in un doppio slot a forma di “T”. Perciò il mecca-
nismo è stato studiato dal punto di vista della resistenza del ciclo. Il 
meccanismo a T è progettato per ottimizzare le facce di contatto tra i 
componenti di trasmissione della maniglia e della placca di supporto e 
allo stesso tempo il punto di contatto con l’albero di rotazione è evitato 
per ridurre la coppia.

Num mercado onde a segurança se posicionou como uma das ca-
racterísticas mais exigidas entre os clientes, evoluiu para sistemas que 
incorporam dispositivos de segurança que limitam o acionamento da 
janela através de cabos removíveis.

A STAC posicionou a cremona SIRIUS removível como uma referência no 
mercado de cremonas com cabo removível, destacando-se pelo seu pa-
drão de qualidade e inovação, alcançando uma elevada procura do pro-
duto. De acordo com esta tendência, os clientes exigem um mecanismo 
de dimensões reduzidas para os puxadores com quadraturas, pelo que a 
STAC está a adicionar o puxador POLARIS removível à sua gama de fer-
ragens com cabos removíveis. Este produto inovador vem fornecer uma 
solução sólida e robusta no exigente mercado de fechaduras.

»  Grampeamento direto sobre o escudo

Uma peça de retenção evita que o cabo escorregue para fora da ranhu-
ra, permitindo que permaneça instalado e operacional durante o tempo 
que desejarmos. Para proceder ao desbloqueio, cabe ao utilizador fi nal 
exercer uma ligeira pressão sobre o clipe de retenção para libertar o cabo.

»  Durabilidade cíclica

Cremona e puxadores dispõem de uma peça de base no escudo em que 
a cavidade geralmente quadrada utilizada para o arrasto foi substi-
tuída por uma dupla ranhura em "T". O mecanismo tem sido estudado 
do ponto de vista da resistência cíclica. Para este efeito, o mecanismo 
em forma de T tem um desenho que maximiza as faces de contacto 
entre as peças de transmissão do cabo e do escudo, e ao mesmo tem-
po afasta o ponto de contacto do eixo de rotação para reduzir o torque.

Grampeamento direto
Aggancio diretto

Indicação sonora
Indicazione sonora

Gama completa de acabamentos
Gamma completa di fi niture

Robustez comprovada
Robustezza testata
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Le cremonesi compatibili con la mani-
glia rimovibile SIRIUS sono valide per le 
fi nestre anta-ribalta, a battente e a stile 
francese. 

• La maniglia rimovibile SIRIUS è aggan-
ciata direttamente dentro la rosetta 
delle cremonesi.

• L’utente può aprire e rilasciare la mani-
glia rimovibile premendo leggermente il 
clip di chiusura.

• Le maniglie cremonesi sono disponibili 
nei colori della tabella RAL. 

Maniglia rimovibile alla pagina 61.

Cremonas compatíveis com cabo re-
movível para janelas de batente, janelas 
estilo francês e janelas oscilobatentes.

• O grampeamento do cabo removível 
SIRIUS é realizado diretamente sobre o 
escudo das cremonas.

• Ao pressionar ligeiramente o clipe de re-
tenção, o utilizador pode desbloquear e 
soltar o cabo removível.

• As cremonas estão disponíveis nas co-
res que compõem a carta RAL.

Cabo removível SIRIUS na página 61.

A07901 **

CREMONA ESTILO FRANCÊS SIRIUS
CREMONESE STILE FRANCESE SIRIUS

20

CREMONAS REMOVÍVEIS SIRIUS
CREMONESI RIMOVIBILI SIRIUS

A11541 **

A07941 **

CREMONA DE BATENTE SIRIUS
CREMONESE A BATTENTE SIRIUS

CREMONAS OSCILOBATENTES SIRIUS
CREMONESI ANTA-RIBALTA SIRIUS

25

20

A11571 **
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Maniglie compatibili con la maniglia ri-
movibile per fi nestre anta-ribalta e a bat-
tente.

• La maniglia rimovibile SIRIUS è aggan-
ciata direttamente alla rosetta delle 
maniglie.

• L’utente può aprire e rilasciare la mani-
glia rimovibile premendo leggermente il 
clip di chiusura.

• La maniglia rimovibile è valida per fi ne-
stre con apertura esterna.

• Per fi nestre con serrature multipunto, 
è possibile impostare una posizione di 
microventilazione.

Puxadores compatíveis com o cabo re-
movível para janelas de batente ou osci-
lobatentes.

• O grampeamento do cabo removível 
SIRIUS é realizado diretamente sobre o 
escudo dos puxadores.

• Ao pressionar ligeiramente o clipe de re-
tenção, o utilizador pode desbloquear e 
soltar o cabo removível.

• O puxador removível é válido para jane-
las com abertura exterior.

• Em janelas com fechos multiponto, é 
possível confi gurar uma posição de mi-
croventilação. 

7 mm

I D

7 mm

I D

PUXADORES REMOVÍVEIS POLARIS
MANIGLIE RIMOVIBILI POLARIS

S5774 **

PUXADOR POLARIS
MANIGLIA POLARIS

PUXADOR DE ABERTURA EXTERIOR POLARIS
MANIGLIA PER APERTURA ESTERNA POLARIS

T5774 **

25

25

   7 x 27 mm

   7 x 64 mm
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Maniglia rimovibile valida per cremone-
si rimovibili SIRIUS e maniglie rimovibili 
POLARIS. 

• La maniglia rimovibile SIRIUS è aggan-
ciata direttamente alla rosetta delle 
maniglie.

• L’utente può aprire e rilasciare la mani-
glia rimovibile premendo leggermente il 
clip di chiusura.

Cabo removível válido para as cremonas 
removíveis SIRIUS e puxadores removív-
eis POLARIS. 

• O grampeamento do cabo removível 
SIRIUS é realizado diretamente sobre o 
escudo dos puxadores.

• Ao pressionar ligeiramente o clipe de re-
tenção, o utilizador pode desbloquear e 
soltar o cabo removível. allen4

CABO REMOVÍVEL SIRIUS
MANIGLIA RIMOVIBILE SIRIUS

0507167 **

CABO REMOVÍVEL SIRIUS
MANIGLIA RIMOVIBILE SIRIUS

20
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Cremonesi per fi nestre a battente.

• Cremonesi con un design dalle linee 
pure e stilizzate compatibile con il si-
stema di chiusura rapido FAST.

• I pignoni e le leve della cremonese sono 
composti di acciaio.

• I kit di cinque leve per apertura a sinistra 
sono forniti per ogni scatola di cremo-
nesi per apertura a destra. 

Cremonese SIRIUS SLIM

• La cremonese SIRIUS SLIM è conside-
rata come la soluzione ideale per le in-
stallazioni su fi nestre o porte fi nestre 
dove le persiane non lasciano lo spazio 
necessario per il montaggio di una cre-
monese tradizionale. 

Cremonas de janela de batente.

• Cremonas com design de linhas puras e 
estilizadas, compatíveis com o sistema 
de fi xação rápida FAST. 

• As palas e os pinhões das cremonas são 
feitos de aço. 

• Por cada caixa de cremonas de abertu-
ra à direita, são fornecidos cinco kits de 
palas para abertura à esquerda. 

Cremona SIRIUS SLIM

• A cremona SIRIUS SLIM é a solução 
ideal para instalações em janelas ou 
portas de varanda onde a persiana não 
proporciona o espaço necessário para a 
instalação de uma cremona tradicional.

allen4

I D

allen4

I D

allen4

I D

CREMONAS SIRIUS PARA ABERTURA DE BATENTE
CREMONESI SIRIUS PER FINESTRA A BATTENTE

10

CREMONAS DE BATENTE SIRIUS
CREMONESI A BATTENTE SIRIUS

CREMONA DE BATENTE SIRIUS SLIM
CREMONESE A BATTENTE SIRIUS  SLIM

CREMONAS ESTILO FRANCÊS SIRIUS
CREMONESI STILE FRANCESE SIRIUS

A0790S **

A0790 **

20

A0791 **
Esquerda
Sinistra

Direita
Destra

A0794 **

20

P0794 **
Pala longa
Leva lunga

Pala curta
Leva corta
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Cremonese con chiusura di sicurezza con 
chiave per fi nestre a battente.  

• La chiusura della maniglia cremonese 
avviene tramite chiave. 

• La cremonese è compatibile con il si-
stema di chiusura rapido FAST. 

• I pignoni e le leve della cremonese sono 
composti di acciaio. 

Cremona com fechadura de segurança 
com chave para janelas de batente. 

• O bloqueio do cabo da cremona é feito 
com uma chave. 

• A cremona é compatível com o sistema 
de fi xação rápida FAST. 

• As palas e o pinhão da cremona são fei-
tos de aço. 

allen4

I D

CREMONA DE BATENTE SIRIUS BLOCK
CREMONESE A BATTENTE SIRIUS BLOCK

KIT DE PALAS PARA ABERTURA À ESQUERDA
KIT LEVA PER APERTURE A SINISTRA

20

100

CREMONA SIRIUS BLOCK PARA ABERTURA DE BATENTE
CREMONESE SIRIUS BLOCK PER FINESTRA A BATTENTE

A0793 **

0507110
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Cremonesi per fi nestre a battente e an-
ta-ribalta. 

• Cremonesi con un design dalle linee 
pure e stilizzate compatibile con il si-
stema di chiusura rapido FAST.

• I pignoni e le leve della cremonese sono 
composti di acciaio.

• I kit di cinque leve per apertura a sinistra 
sono forniti per ogni scatola di cremo-
nesi per apertura a destra. 

Cremonese SIRIUS SLIM

• La cremonese SIRIUS SLIM 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 cremonese tradizio-
nale. 

Cremonas de janela para aberturas de 
batente ou oscilobatentes.

• Cremonas com design de linhas puras e 
estilizadas, compatíveis com o sistema 
de fi xação rápida FAST. 

• As palas e os pinhões das cremonas são 
feitos de aço. 

• Por cada caixa de cremonas de abertu-
ra à direita, são fornecidos cinco kits de 
palas para abertura à esquerda. 

Cremona SIRIUS SLIM

• A cremona SIRIUS SLIM é a solução 
ideal para instalações em portas onde 
a persiana não proporciona o espaço 
necessário para a instalação de uma 
cremona tradicional.I D

allen4

allen4

I D

CREMONAS SIRIUS PARA ABERTURA OSCILOBATENTE
CREMONESI SIRIUS PER FINESTRA AD ANTA-RIBALTA

A1154 **

CREMONAS OSCILOBATENTES SIRIUS
CREMONESI ANTA-RIBALTA SIRIUS

A1154S **

10

CREMONA OSCILOBATENTE SIRIUS SLIM
CREMONESE ANTA-RIBALTA SIRIUS SLIM

20

A1157 **
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Cremonesi con chiusura a chiave per fi -
nestre a battente e anta-ribalta.

• La chiusura della maniglia cremonese 
avviene tramite chiave. 

• Il meccanismo del cilindro è stato spe-
cifi catamente progettato per le fi nestre 
anta-ribalta con un sistema di apertura 
ribalta-anta consentendo alla cremo-
nese di chiudersi con un solo tocco a 
90° e chiusura totale con chiave.

Cremonas com fechadura de chave para 
janelas de batente ou oscilobatentes.  

• O bloqueio do cabo da cremona é feito 
com uma chave. 

• Mecanismo de espelho especialmente 
concebido para janelas oscilobatentes 
com um sistema de abertura de mano-
bra lógica que permite o bloqueio a 90º 
da cremona com uma pulsação e o blo-
queio total com chave.

I D

allen4

CREMONAS SIRIUS BLOCK PARA ABERTURA OSCILOBATENTE
CREMONESI SIRIUS BLOCK PER FINESTRA ANTA-RIBALTA

A1160 **

0511193

CREMONA OSCILOBATENTE SIRIUS BLOCK
CREMONESE ANTA-RIBALTA SIRIUS BLOCK

COBERTURA DE TRANSMISSÃO
BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO

200

20

A1163 **
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Ø 7,2

Ø 5,5
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19
,5

19
,5

33

92 10
4

Por padrão, as cremonas são fornecidas com uma 

cobertura de transmissão, salvo indicação em con-

trário. Di default, le cremonesi vengono fornite con un 

blocchetto di collegamento, se non altrimenti indicato.
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Cremonesi per fi nestre a vasistas.

• Le leve delle cremonesi sono posiziona-
te per consentire l’apertura a vasistas. 

• La versione di sicurezza della cremone-
se disponibile con la chiusura a chiave.

• Di default, le cremonesi per la fi nestra a 
vasistas sono fornite senza il kit di tra-
smissione rif. 180100. 

Cremonas para janelas de projeção.

• As palas estão deslocadas para permitir 
uma abertura de projeção. 

• Disponível versão de cremona de se-
gurança com fechadura de chave di-
sponível. 

• Por padrão, as cremonas para a abertu-
ra de projeção são fornecidas sem o kit 
de transmissão ref. 180100. 

allen4

allen4

allen4

I D

I D

I D

I D

I D

CREMONAS SIRIUS PARA ABERTURA DE PROJEÇÃO
CREMONESI SIRIUS PER FINESTRA A VASISTAS

1166 **

CREMONA DE PROJEÇÃO SIRIUS
CREMONESE A VASISTAS SIRIUS

CREMONAS ACOTOVELADAS DE PROJEÇÃO SIRIUS
CREMONESI ANGOLATI A VASISTAS SIRIUS

CREMONAS ACOTOVELADAS SIRIUS COM PALA DUPLA
CREMONESI ANGOLATI SIRIUS CON DOPPIA LEVA

20

Direita
Destra

Direita
Destra

Esquerda
Sinistra

Esquerda
Sinistra

1161 **

R1161 **

20

20

1162 **

R1162 **
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L min 15 mm  L max  29 mm

6

1,25

14

15

10
4

54

Ø10

Ø10

» KIT DE TRANSMISSÃO

KIT TRASMISSIONE

» CREMONA DE PROJEÇÃO

CREMONESE A VASISTAS

Cremonesi per fi nestre a vasistas.

• Le leve delle cremonesi sono posiziona-
te per consentire l’apertura a vasistas. 

• La versione di sicurezza della cremone-
se disponibile con la chiusura a chiave.

• Di default, le cremonesi per la fi nestra a 
vasistas sono fornite senza il kit di tra-
smissione rif. 180100. 

Cremonas para janelas de projeção.

• As palas estão deslocadas para permitir 
uma abertura de projeção. 

• Disponível versão de cremona de se-
gurança com fechadura de chave di-
sponível. 

• Por padrão, as cremonas para a abertu-
ra de projeção são fornecidas sem o kit 
de transmissão ref. 180100. 

allen4

I D

CREMONA SIRIUS BLOCK PARA ABERTURA DE PROJEÇÃO
CREMONESE SIRIUS BLOCCO PER FINESTRA A VASISTAS

CREMONA DE PROJEÇÃO SIRIUS BLOCK
CREMONESE A VASISTAS SIRIUS BLOCK

KIT DE TRANSMISSÃO DE PROJEÇÃO
KIT TRASMISSIONE FINESTRA A VASISTAS

A1167 **

180100

20

50

Por padrão, as cremonas para abertura de projeção são 

fornecidas sem cobertura de transmissão. Di default, 

per fi nestre a vasistas vengono fornite senza blocchetto 

di collegamento. 
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26 / 59

Ø 10

Ø 10,5

Ø 10

21
,5

21
,5

MECANISMO REFORÇADO COM APOIO DE ZAMAK
MECCANISMO RINFORZATO CON SUPPORTO IN ZAMA

Maniglie per fi nestre a battente e anta-ri-
balta.

• Le maniglie sono valide per meccanismi 
e chiusure multipunto.

• Esse integrano un meccanismo a tra-
smissione bloccato per la rosetta della 
maniglia e rinforzato con un supporto in 
zama che lo rende più resistente.

Kit di fi ssaggio compatibili a pagina 96.

Puxadores de janela para aberturas de 
batente ou oscilobatentes. 

• Os puxadores são válidos para caixa de 
transmissão e fecho multiponto. 

• Incorporam um mecanismo de tran-
smissão enjaulado para o escudo dos 
puxadores e reforçados com suporte de 
zamak que lhe confere maior resistência.

Kits de fi xação compatíveis na página 96. 

7 mm

allen2,5

PH2

I D

PUXADORES SIRIUS
MANIGLIE SIRIUS

PUXADORES SIRIUS
MANIGLIE SIRIUS

   7 x 26 mm

   7 x 59 mm

A0771 **

25

A0775 **
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28
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43

Ø 10

Ø 10,5

Ø 10

21
,5

21
,5

Le maniglie off set per fi nestre scorrevoli 
con sistemi di chiusura multipunto o a 
monopunto.

• Estetica armonizzata con la linea di cre-
monesi e maniglie SIRIUS.

• Le maniglie sono valide per le installa-
zioni interne ed esterne.

• Le maniglie sono adatte per l’inserimen-
to dei rivetti fi lettati da fi ssare al profi lo 
tramite viti fi lettate millimetrate.

Puxadores angulares para janelas de cor-
rer com sistemas de fecho monoponto ou 
multiponto.

• Estética harmonizada com a linha de 
cremonas e puxadores SIRIUS.

• Os puxadores são adequados para 
montagem interior e exterior.

• Os puxadores são adequados para a 
incorporação de rebites roscados para 
fi xação ao perfi l através de parafusos de 
rosca milimétrica. 

7 mm

7 mm

allen2,5

allen2,5

PH2

PH2

I D

I D

PUXADORES ACOTOVELADOS SIRIUS
MANIGLIE ANGOLATI SIRIUS

PUXADOR ACOTOVELADO SIRIUS
MANIGLIA ANGOLATA SIRIUS

PUXADOR ACOTOVELADO SIRIUS
MANIGLIA ANGOLATA SIRIUS

B0777 **

B0778 **

25

25

Esquerda
Sinistra

Direita
Destra
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25
5

44

32

43

Maniglie per fi nestre a battente e anta-ri-
balta.

• Le maniglie sono valide per meccanismi 
e chiusure multipunto.

• Le maniglie sono fornite con una roset-
ta rotatoria integrata che riduce note-
volmente i tempi di installazione della 
maniglia.

Kit di fi ssaggio compatibili a pagina 98.

Puxadores de janela para aberturas de 
batente ou oscilobatentes. 

• Os puxadores são válidos para caixa de 
transmissão e fecho multiponto. 

• Os puxadores são fornecidos com um 
escudo rotativo integrado que reduz 
signifi cativamente os tempos de insta-
lação.

Kits de fi xação compatíveis na página 98.

allen2,5

PH2

I D

7 mm

allen2,5

PH2

I D

7 mm

PUXADORES POLARIS
MANIGLIE POLARIS

PUXADOR POLARIS
MANIGLIA POLARIS

PUXADORES DE ABERTURA EXTERIOR POLARIS
MANIGLIE PER APERTURA ESTERNA POLARIS

   7 x 27 mm

   7 x 64 mm

   7 x 75 mm

S5771 **

S5775 **

25

25

T5775 **
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7

23,7

Maniglie Slim per fi nestre a battente e 
anta-ribalta.

• La maniglia POLARIS SLIM 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.

• Le maniglie sono valide per meccanismi 
e chiusure multipunto.

• Le maniglie sono fornite con una roset-
ta rotatoria integrata che riduce note-
volmente i tempi di installazione della 
maniglia.

Puxadores de janela slim para aberturas 
de batente ou oscilobatentes.  

• 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 são válidos para caixa de 
transmissão e fecho multiponto.

• Os puxadores são fornecidos com um 
escudo rotativo integrado que reduz 
signifi cativamente os tempos de insta-
lação.

allen2,5

PH2

I D

7 mm

allen2,5

PH2

I D

7 mm

PUXADORES POLARIS SLIM
MANIGLIE POLARIS SLIM

PUXADOR POLARIS SLIM
MANIGLIA POLARIS SLIM

PUXADOR DE ABERTURA EXTERIOR POLARIS SLIM
MANIGLIA PER APERTURA ESTERNA POLARIS SLIM

   7 x 27 mm

   7 x 64 mm

S5771S **

S5775S **

10

10
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53,4

32

43

Maniglia con lunghezza speciale per fi ne-
stre a battente e anta-ribalta.

• Lunghezza speciale della maniglia che 
facilita il funzionamento della ferra-
menta.

• Riduce la forza necessaria per muovere 
la ferramenta fi no al 50%.

• La maniglia è valida per il meccanismo e 
la chiusura multipunto.

• La maniglia è fornita con una rosetta 
rotatoria integrata che riduce note-
volmente i tempi di installazione della 
maniglia.

Puxador de comprimento especial para 
janelas de batente ou oscilobatentes.

• O comprimento especial do cabo facilita 
o acionamento da ferragem.

• Redução de até 50% da força neces-
sária para mover a ferragem.

• O puxador é válido para caixa de tran-
smissão e fecho multiponto. 

• O puxador é fornecido com um escudo 
rotativo integrado que reduz signifi cati-
vamente os tempos de instalação.

7 mm

allen2,5

PH2

I D

PUXADOR POLARIS XXL
MANIGLIA POLARIS XXL

PUXADOR POLARIS XXL
MANIGLIA POLARIS XXL

S5777 **

20
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Ø 10

Ø 10,5

Ø 10

21
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32

43

7

BLOCK

5927 / 64

45,5

Indicação sonora das posições do puxador
Avvertitore acustico delle posizioni della maniglia

Escudo giratório integrado
Scudo rotante integrato

Maniglie con chiusura a chiave per fi ne-
stre a battente e anta-ribalta.

• La maniglia è valida per il meccanismo e 
la chiusura multipunto.

• La maniglia è fornita con una rosetta 
rotatoria integrata che riduce note-
volmente i tempi di installazione della 
maniglia.

• La maniglia è chiusa con un pulsante e 
aperta con una chiave.

Puxadores com fechadura de chave para 
janelas de batente ou oscilobatentes.  

• O puxador é válido para caixa de tran-
smissão e fecho multiponto. 

• O puxador é fornecido com um escudo 
rotativo integrado que reduz signifi cati-
vamente os tempos de instalação.

• O bloqueio do puxador é feito com um 
botão e o desbloqueio é feito com uma 
chave.

7 mm

allen2,5

PH2

I D

PUXADORES POLARIS BLOCK
MANIGLIE POLARIS BLOCK

PUXADORES POLARIS BLOCK
MANIGLIE POLARIS BLOCK

   7 x 27 mm

   7 x 64 mm

S5773 **

S5779 **

20
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Maniglia rinforzata per fi nestre a batten-
te e anta-ribalta.

• La maniglia è valida per il meccanismo e 
la chiusura multipunto.

• Il doppio fi ss. della maniglia al profi lo e 
alla ferramenta impedisce la deforma-
zione e conferisce una maggiore stabili-
tà e rinforzo al sistema di chiusura. 

• Kit di vite di sicurezza per impedire la 
manipolazione della ferramenta dall’e-
sterno (rif. A0507140).

• Il fi ssaggio al profi lo è eseguito tramite 
viti autoperforanti senza l’aiuto di mec-
canizzazioni aggiuntive. 

• La maniglia è adatta per l’inserimento 
di rivetti fi lettati da fi ssare al profi lo 
tramite viti fi lettate millimetrate. 

• Per applicazioni speciali sono disponibi-
li diverse lunghezze del quadro.

Puxador reforçado para janelas de baten-
te ou oscilobatentes.

• O puxador é válido para caixa de tran-
smissão e fecho multiponto. 

• A dupla fi xação do puxador ao perfi l e à 
ferragem permite evitar deformações e 
dá grande estabilidade e reforço ao si-
stema de fecho. 

• Kit de parafusos de segurança para evi-
tar a manipulação da ferragem a partir 
do exterior (ref. A0507140).

• A fi xação ao perfi l é feita através de pa-
rafusos de autoperfuração sem maqui-
nações adicionais. 

• Adequado para a incorporação de rebi-
tes roscados para fi xação ao perfi l atra-
vés de parafusos de rosca milimétrica.  

• Para aplicações especiais, estão di-
sponíveis diferentes tamanhos quadra-
turas. 

7 mm

allen2,5

PH2

I D

PUXADOR ALTAIR
MANIGLIA ALTAIR

PUXADOR ALTAIR
MANIGLIA ALTAIR

KIT DE PARAFUSOS DE SEGURANÇA
KIT VITE DI SICUREZZA

0771 ** R

A0507140

15

50

»  D ≤ 55 mm

QUADRATURA  QUADRO 7 x 80 mm

PARAFUSOS  VITI M4 x 65 mm
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33,760 / 7026

7

48 / 58

58

P0777 / P0778

0777 / 0778

48

INTERIOR  INTERNO

EXTERIOR  ESTERNO

» A0507140

KIT PARAFUSOS DE SEGURANÇA  KIT DI VITI DI SICUREZZA

7 mm

allen2,5

PH2

I D

I D

7 mm

allen2,5

PH2

I D

I D

Le maniglie off set rinforzate per fi nestre 
scorrevoli con sistemi di chiusura multi-
punto o monopunto.

• La maniglia è valida per il meccanismo e 
la chiusura multipunto.

• Il doppio fi ss. della maniglia al profi lo e 
alla ferramenta impedisce la deforma-
zione e conferisce una maggiore stabili-
tà e rinforzo al sistema di chiusura. 

• Kit di vite di sicurezza per impedire la 
manipolazione della ferramenta dall’e-
sterno (rif. A0507140).

• Il fi ssaggio al profi lo è eseguito tramite 
viti autoperforanti senza l’aiuto di mec-
canizzazioni aggiuntive. 

• Le maniglie sono adatte per l’inserimen-
to di rivetti fi lettati da fi ssare al profi lo 
tramite viti fi lettate millimetrate. 

Maniglia angolata ALTAIR+ 

• Maniglia più estesa all’esterno per evi-
tare di far presa sul profi lo centrale.

Puxadores angulares reforçados para ja-
nelas de correr com sistemas de fecho 
monoponto ou multiponto.  

• O puxador é válido para caixa de tran-
smissão e fecho multiponto. 

• A dupla fi xação do puxador ao perfi l e à 
ferragem permite evitar deformações e 
dá grande estabilidade e reforço ao si-
stema de fecho. 

• Kit de parafusos de segurança para evi-
tar a manipulação da ferragem a partir 
do exterior (ref. A0507140).

• A fi xação ao perfi l é feita através de pa-
rafusos de autoperfuração sem realizar 
maquinações adicionais. 

• Adequados para a incorporação de rebi-
tes roscados para fi xação ao perfi l atra-
vés de parafusos de rosca milimétrica.  

Puxador acotovelado ALTAIR +

• Cabo mais alto para evitar pancadas 
contra o perfi l do nó central. 

PUXADORES ACOTOVELADOS ALTAIR
MANIGLIE ANGOLATI ALTAIR

PUXADOR ACOTOVELADO ALTAIR
MANIGLIA ANGOLATA ALTAIR

PUXADOR ACOTOVELADO ALTAIR +
MANIGLIA ANGOLATA ALTAIR +

B0777 ** RDireita
Destra

Esquerda
Sinistra

B0778 ** R

15

P0777 ** RDireita
Destra

Esquerda
Sinistra

P0778 ** R

15
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Cremonesi per fi nestre a battente.

• I riferimenti sono forniti per l’apertura 
a destra ma possono essere facilmente 
spostati sulla sinistra cambiando la po-
sizione delle leve di trasmissione.

• I pignoni e le leve della cremonese sono 
composti di acciaio.

Cremonas para janelas de batente.

• As referências são fornecidas para a 
abertura à direita mas podem ser mu-
dadas para a esquerda alterando a po-
sição das palas de transmissão.  

• As palas e os pinhões das cremonas são 
feitos de aço. 

allen4

I D

allen4

I D

CREMONAS LEO PARA ABERTURA DE BATENTE
CREMONESI LEO PER FINESTRA A BATTENTE

0760 **

25

P0760 **

CREMONA DE BATENTE LEO
CREMONESE A BATTENTE LEO

CREMONAS ESTILO FRANCÊS LEO
CREMONESI STILE FRANCESE LEO

0710 **

25
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Cremonesi per fi nestre a battente.

• I riferimenti sono forniti per l’apertura 
a destra ma possono essere facilmente 
spostati sulla sinistra cambiando la po-
sizione delle leve di trasmissione.

• I pignoni e le leve della cremonese sono 
composti di acciaio.

Cremonas para janelas de batente.

• As referências são fornecidas para a 
abertura à direita mas podem ser mu-
dadas para a esquerda alterando a po-
sição das palas de transmissão.  

• As palas e os pinhões das cremonas são 
feitos de aço. 

allen4

I D

CREMONA QUADRADA LEO PARA ABERTURA DE BATENTE
CREMONESE QUADRATA LEO PER FINESTRA A BATTENTE

CREMONA QUADRADA DE BATENTE LEO
CREMONESE QUADRATA A BATTENTE LEO

0720 **

25
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Cremonese con chiusura a chiave per 
fi nestre a battente.

• La chiusura della maniglia cremonese 
avviene tramite chiave. 

• Il BLOCCO cremonese LEO è fornito per 
l’apertura a destra ma può essere facil-
mente spostato sulla sinistra cambian-
do la posizione delle leve di trasmissio-
ne.

• La cremonese è compatibile con il si-
stema di chiusura rapido FAST. 

• I pignoni e le leve della cremonese sono 
composti di acciaio. 

Cremonas com fechadura de chave para 
janelas de batente. 

• O bloqueio do cabo da cremona é feito 
com uma chave. 

• A cremona LEO BLOCK é fornecida para 
a abertura à direita mas pode ser muda-
da para a esquerda alterando a posição 
das palas de transmissão.

• A cremona é compatível com o sistema 
de fi xação rápida FAST. 

• As palas e o pinhão da cremona são fei-
tos de aço.  

allen4

I D

CREMONA LEO BLOCK PARA ABERTURA DE BATENTE
CREMONESE LEO BLOCK PER FINESTRA A BATTENTE

0730 **

CREMONA DE BATENTE LEO BLOCK
CREMONESE A BATTENTE LEO BLOCK

20
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» CREMONA REMOVÍVEL LEO  CREMONESE RIMOVIBILE LEO

» CREMONA QUADRADA REMOVÍVEL LEO  CREMONESE QUADRATA RIMOVIBILE LEO

Cremonese con maniglia rimovibile per 
fi nestre a battente. 

• Cremonese appositamente progetta-
ta per l’installazione in aree pubbliche 
dove l’apertura all’esterno deve essere 
controllata (scuole pubbliche, ospeda-
li,...).

• Quando la maniglia è rimossa, il movi-
mento della cremonese viene disabili-
tato, impedendo alla fi nestra di aprirsi 
sia dall’interno sia dall'esterno.

• I pignoni e le leve della cremonese sono 
composti di acciaio. 

Cremonas com puxador removível para 
janelas de batente.

• Cremona especialmente concebida 
para utilização em locais públicos onde 
a abertura exterior deve ser controlada 
(escolas públicas, hospitais,...). 

• Quando o puxador é removido, o movi-
mento da cremona é desativado, impe-
dindo que a janela seja aberta quer por 
dentro quer por fora.  

• As palas e o pinhão da cremona são fei-
tos de aço.  

allen4

I D

allen4

I D

I D

CREMONAS REMOVÍVEIS LEO PARA ABERTURA DE BATENTE
CREMONESI RIMOVIBILI LEO PER FINESTRA A BATTENTE

0711 **

0721 **

CREMONA REMOVÍVEL LEO
CREMONESE RIMOVIBILE SIRIUS

CREMONA QUADRADA REMOVÍVEL LEO
CREMONESE QUADRATA RIMOVIBILE LEO

CABO REMOVÍVEL LEO
MANIGLIA RIMOVIBILE LEO 

25

25

1

0507078 **
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Cremonesi per fi nestre a battente e an-
ta-ribalta. 

• La cremonese LYRA può essere utilizza-
ta sulle fi nestre a battente limitando la 
rotazione della cremonese a 90° con un 
manovra semplice.

• Le cremonesi sono fornite assemblate 
per fi nestre anta-ribalta ma possono 
essere utilizzate per fi nestre a battente 
su richiesta del cliente.

• La trasmissione del movimento alle 
aste attraverso il blocchetto di collega-
mento o dai rivetti sull’asta stessa. 

Cremonas para janelas de batente ou 
oscilobatentes.   

• A cremona LYRA pode ser utilizada em 
janelas de batente, limitando a sua ro-
tação a 90º com uma manobra simples.

• A cremona é fornecida montada para 
aberturas oscilobatentes, mas pode ser 
fornecida para aberturas de batente, a 
pedido expresso do cliente.

• A transmissão do movimento até às ha-
stes é feita através de uma cobertura ou 
com rebites na própria haste. 

allen4

I D

CREMONAS LYRA PARA ABERTURA OSCILOBATENTE
CREMONESI LYRA PER FINESTRA AD ANTA-RIBALTA

CREMONAS OSCILOBATENTES LYRA
CREMONESI ANTA-RIBALTA LYRA

COBERTURA DE TRANSMISSÃO
BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO 

0511193

200

1104 **

1135 **

25

Por padrão, as cremonas são fornecidas com uma 

cobertura de transmissão, salvo indicação em con-

trário. Di default, le cremonesi vengono fornite con un 

blocchetto di collegamento, se non altrimenti indicato.
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Cremonesi per fi nestre a battente e an-
ta-ribalta. 

• La cremonese LYRA può essere utilizza-
ta sulle fi nestre a battente limitando la 
rotazione della cremonese a 90° con un 
manovra semplice.

• Le cremonesi sono fornite assemblate 
per fi nestre anta-ribalta ma possono 
essere utilizzate per fi nestre a battente 
su richiesta del cliente.

• La trasmissione del movimento alle 
aste attraverso il blocchetto di collega-
mento o dai rivetti sull’asta stessa. 

Cremonas para janelas de batente ou 
oscilobatentes.   

• A cremona LYRA pode ser utilizada em 
janelas de batente, limitando a sua ro-
tação a 90º com uma manobra simples.

• A cremona é fornecida montada para 
aberturas oscilobatentes, mas pode ser 
fornecida para aberturas de batente, a 
pedido expresso do cliente.

• A transmissão do movimento até às ha-
stes é feita através de uma cobertura ou 
com rebites na própria haste. 

allen4
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CREMONAS QUADRADAS LYRA PARA ABERTURA OSCILOBATENTE
CREMONESI QUADRATE LYRA PER FINESTRA AD ANTA-RIBALTA

1124 **

CREMONAS QUADRADAS OSCILOBATENTES LYRA
CREMONESI QUADRATE ANTA-RIBALTA LYRA

COBERTURA DE TRANSMISSÃO
BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO 

0511193

200

25

1135 ** C

Por padrão, as cremonas são fornecidas com uma 

cobertura de transmissão, salvo indicação em con-

trário. Di default, le cremonesi vengono fornite con un 

blocchetto di collegamento, se non altrimenti indicato.
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Cremonesi con chiusura a chiave per fi -
nestre a battente e anta-ribalta.

• La chiusura della maniglia cremonese 
avviene tramite chiave. 

• Ci sono due posizioni di chiusura per fi -
nestre ribalta-anta:

ruotando la chiave a 90º, la cremone-
se consente l’inclinazione senza aprire 
la fi nestra. 

ruotando la chiave a 180º, la cremo-
nese è bloccata, impedendo l’apertura e 
l’inclinazione della fi nestra.  

• La cremonese LYRA BLOCK può essere 
utilizzata sulle fi nestre a battente li-
mitando la rotazione della cremonese a 
90° con un manovra semplice.

• I riferimenti sono forniti per l’apertura 
a destra ma possono essere facilmente 
spostati sulla sinistra cambiando la po-
sizione delle leve di trasmissione.

Note tecniche alla fi ne del capitolo.

Cremonas com fechadura de chave para 
janelas de batente ou oscilobatentes.    

• O bloqueio do cabo da cremona é feito 
com uma chave. 

• Existem duas posições de bloqueio para 
janelas com manobra lógica:

rodando a chave 90°, a cremona per-
mite oscilar mas não abrir a janela. 

rodando a chave 180º, a cremona blo-
queia-se, impedindo que a janela abra 
ou oscile. 

• A cremona LYRA BLOCK pode ser utili-
zada em janelas de batente, limitando 
a sua rotação a 90º com uma manobra 
simples.

• As referências são fornecidas para a 
abertura à direita mas podem ser mu-
dadas para a esquerda alterando a po-
sição das palas de transmissão. 

Notas técnicas no fi nal do capítulo.

allen4
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CREMONA LYRA BLOCK PARA ABERTURA OSCILOBATENTE
CREMONESE LYRA BLOCK PER FINESTRA ANTA-RIBALTA

1129 **

1145 **

20

CREMONA OSCILOBATENTE LYRA BLOCK
CREMONESE ANTA-RIBALTA LYRA BLOCK

COBERTURA DE TRANSMISSÃO
BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO

0511193

200

Por padrão, as cremonas são fornecidas com uma 

cobertura de transmissão, salvo indicação em con-

trário. Di default, le cremonesi vengono fornite con un 

blocchetto di collegamento, se non altrimenti indicato.
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Puxadores para janelas de abertura de 
batente ou oscilobatente.

• Os puxadores são compatíveis com 
caixa de transmissão e fechos multi-
ponto. 

• Os puxadores são fornecidos com um 
escudo rotativo integrado que reduz 
signifi cativamente os tempos de insta-
lação.

Maniglie ideali per fi nestre a battente e 
anta-ribalta. 

• Le maniglie sono compatibili con i mec-
canismi e le chiusure multipunto. 

• Le maniglie sono fornite con una roset-
ta rotatoria integrata che riduce note-
volmente i tempi di installazione della 
maniglia.

7 mm

allen4

I D

PUXADORES LYRA BOX
MANIGLIE LYRA BOX

PUXADORES LYRA BOX
MANIGLIE LYRA BOX

0770 **

25

P0770 **

   7 x 27 mm

   7 x 60 mm
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Cremonese con maniglia rimovibile per 
fi nestre a battente e anta-ribalta. 

• Cremonese appositamente progetta-
ta per l’installazione in aree pubbliche 
dove l’apertura all’esterno deve essere 
controllata (scuole pubbliche, ospeda-
li,...).

• La cremonese fornisce una maggiore 
sicurezza ai sistemi di apertura evitan-
do l’attivazione e l’eventuale forza della 
maniglia. 

• Quando la maniglia è rimossa, il movi-
mento della cremonese viene disabili-
tato, impedendo alla fi nestra di aprirsi 
sia dall’interno sia dall'esterno.

Cremona com puxador removível para ja-
nelas de batente oscilobatentes.   

• Cremona especialmente concebida 
para utilização em locais públicos onde 
a abertura exterior deve ser controlada 
(escolas públicas, hospitais,...).

• A cremona proporciona maior segu-
rança aos sistemas de abertura, evitan-
do o acionamento e possível arromba-
mento do puxador. 

• Quando o puxador é removido, o movi-
mento da cremona é desativado, impe-
dindo que a janela seja aberta quer por 
dentro quer por fora. 

allen4
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CREMONAS REMOVÍVEIS LYRA
CREMONESI RIMOVIBILI LYRA

CREMONAS REMOVÍVEIS LYRA
CREMONESI RIMOVIBILI LYRA

11041 **

11351 **

CABO REMOVÍVEL LEO
MANIGLIA RIMOVIBILE LEO

0507078 **

1
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Cremonese con maniglia rimovibile per 
fi nestre a battente e anta-ribalta. 

• Cremonese appositamente progetta-
ta per l’installazione in aree pubbliche 
dove l’apertura all’esterno deve essere 
controllata (scuole pubbliche, ospeda-
li,...).

• La cremonese fornisce una maggiore 
sicurezza ai sistemi di apertura evitan-
do l’attivazione e l’eventuale forza della 
maniglia. 

• Quando la maniglia è rimossa, il movi-
mento della cremonese viene disabili-
tato, impedendo alla fi nestra di aprirsi 
sia dall’interno sia dall'esterno.

Cremona com puxador removível para ja-
nelas de batente oscilobatentes.   

• Cremona especialmente concebida 
para utilização em locais públicos onde 
a abertura exterior deve ser controlada 
(escolas públicas, hospitais,...).

• A cremona proporciona maior segu-
rança aos sistemas de abertura, evitan-
do o acionamento e possível arromba-
mento do puxador. 

• Quando o puxador é removido, o movi-
mento da cremona é desativado, impe-
dindo que a janela seja aberta quer por 
dentro quer por fora. 

allen4
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CREMONAS QUADRADAS REMOVÍVEIS LYRA
CREMONESI QUADRATE RIMOVIBILI LYRA

CREMONAS QUADRADAS REMOVÍVEIS LYRA
CREMONESI QUADRATE RIMOVIBILI LYRA

11041C **

11351C **

25

COBERTURA DE TRANSMISSÃO
BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO 

0511193

200

8502 MANIGLIE E CREMONESI  PUXADORES E CREMONAS

Por padrão, as cremonas são fornecidas com uma 

cobertura de transmissão, salvo indicação em con-

trário. Di default, le cremonesi vengono fornite con un 

blocchetto di collegamento, se non altrimenti indicato.
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linha ATRIA

corrediças eleváveis  alzante scorrevole

Il mercato dei serramenti architettonici moderni richiede sistemi di 
sollevamento e scorrimento con profilo meno visibile per consentire 
un’ampia superficie vetrata, caratteristiche migliorate di aperture su 
larga scala, facile funzionamento e soprattutto fornisce all’utente i li-
velli più alti di conforto e di sicurezza possibili. La gamma ATRIA offre 
soluzioni per consentire l’installazione di sistemi alzante scorrevole di 
alta qualità. Nella progettazione ATRIA, è stata prestata particolare 
attenzione all’ergonomia dell’uso per rendere più semplice possibile il 
funzionamento e lo spostamento di pannelli grandi o pesanti.

»  Maniglia di trascinamento e maniglioni

La gamma ATRIA include una maniglia a lungo braccio per il funziona-
mento e il sollevamento dello slider e una maniglia di trascinamento 
che consente di spostare facilmente e intuitivamente il pannello dall’e-
sterno. 

 • I maniglioni ATRIA sono disponibili in due versioni: con serra-
tura / senza serratura. 

 • I maniglioni sono rimovibili: possono essere forniti incompleti in 
modo che ogni cliente possa verniciarli e installarli facilmente.

»  Finiture laccate e anodizzate

Le maniglie sono disponibili con finitura laccata bianca e nera, non-
ché l’intera gamma di colori RAL. Il processo di laccatura fornisce alla 
superficie dell’alluminio una maggiore resistenza e protegge il metallo 
dalla corrosione naturale.

I maniglioni sono disponibili nelle finiture anodizzate INOX e NATU-
RALI. Attraverso il processo di anodizzazione siamo riusciti ad au-
mentare la profondità dello strato di ossido naturale dell’alluminio, 
raggiungendo alti livelli della resistenza di corrosione e aumentan-
do notevolmente la resistenza e la durabilità del materiale. Questo 
li rende la scelta ideale per progetti in climi rigidi come quelli nelle 
regioni costiere.

Atualmente, o mercado de fecho arquitetónico exige sistemas de cor-
rediças eleváveis com uma secção de perfil visível mais pequena que 
permita uma maior superfície envidraçada, melhor desempenho em 
grandes aberturas e facilidade de manobrabilidade e, acima de tudo, 
que proporcionam ao utilizador o máximo conforto e segurança pos-
síveis. A gama ATRIA fornece soluções que tornam possível a criação 
de sistemas de corrediça elevável de alto desempenho. Na conceção, a 
ergonomia de utilização foi cuidada ao máximo para facilitar a manipu-
lação e manobra de folhas de grandes dimensões e pesos.

»  Pega e guiadores

A gama ATRIA é composta por um guiador que permite o acionamen-
to e elevação da corrediça e um unheiro que permite o movimento da 
folha de forma fácil e intuitiva a partir do exterior da janela.

 • O guiador ATRIA dispõe de duas versões: com fechadura / sem 
fechadura.

 • Os guiadores são desmontáveis: permitem a opção de os fornecer 
em cru para que qualquer cliente possa facilmente lacar e montar.

»  Acabamentos lacados e anodizados

A gama ATRIA está disponível tanto em lacado branco e preto como 
na carta de cores RAL. O processo de lacagem confere grande resi-
stência à superfície dos perfis de alumínio, protegendo-os da cor-
rosão natural.

Os guiadores estão disponíveis em acabamentos anodizados INOX e 
NATURAL. Através do processo de anodização conseguimos aumentar 
artificialmente a espessura da camada natural de óxido de alumínio, 
conseguindo uma grande proteção contra a corrosão e aumentando 
consideravelmente as características de resistência e durabilidade 
deste material. Isto torna a gama particularmente adequada para 
projetos com condições climáticas severas, bem como para projetos 
em zonas costeiras.

Versões com/sem chave
Versioni con o senza chiusura

Instalação simples e rápida
Installazione semplice e rapida

Acabamentos anodizados
Finiture anodizzate

Robustez comprovada
Robustezza testata
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10 mm

Gamma di maniglione e maniglia di tra-
scinamento per sistema alzante scorre-
vole.

• La maniglia dei maniglioni è facilmente 
rimovibile. 

• Il maniglione è disponibile in due versio-
ni: con chiave/senza chiave.

• La maniglia di trascinamento è dispo-
nibile in due profondità: 9,5 e 18,5 mm.

• La linea estetica armonizzata con le 
cremonesi e le maniglie SIRIUS, ALTAI e 
POLARIS.

• La gamma è stata testata a 25000 cicli 
con risultati soddisfacenti.

Gama de guiadores e pegas para siste-
mas de corrediça elevável.  

• Os cabos dos guiadores são facilmente 
desmontáveis. 

• O guiador está disponível em duas ver-
sões: com chave e sem chave.

• A pega está disponível em duas profun-
didades: 9,5 e 18,5 mm 

• Linha estética harmonizada com as 
cremonas e puxadores SIRIUS, ALTAIR 
e POLARIS.

• A gama foi testada em 25.000 ciclos 
com resultados satisfatórios. 

GUIADORES ATRIA
MANIGLIONE ATRIA

2311 **

2312 **

GUIADOR ATRIA COM CHAVE
MANIGLIONE ATRIA CON CHIAVE

GUIADOR ATRIA SEM CHAVE
MANIGLIONE ATRIA SENZA CHIAVE

KIT DE FIXAÇÃO PARA GUIADOR SIMPLES ATRIA
KIT DI FISSAGGIO PER MANIGLIONE SEMPLICE ATRIA 

1

1

236003

100

8702 MANIGLIE E CREMONESI  PUXADORES E CREMONAS
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» MAQUINAÇÃO GUIADOR  LAVORAZIONE PER IL MANIGLIONE

I D

10 mm

I D

10 mm

Gamma di maniglione e maniglia di tra-
scinamento per sistemi alzante scorre-
vole.

• La maniglia dei maniglioni è facilmente 
rimovibile. 

• Il maniglione è disponibile in due versio-
ni: con chiave/senza chiave.

• La maniglia di trascinamento è dispo-
nibile in due profondità: 9,5 e 18,5 mm.

• La linea estetica armonizzata con le 
cremonesi e le maniglie SIRIUS, ALTAI e 
POLARIS.

• La gamma è stata testata a 25000 cicli 
con risultati soddisfacenti.

Gama de guiadores e pegas para siste-
mas de corrediça elevável.  

• Os cabos dos guiadores são facilmente 
desmontáveis. 

• O guiador está disponível em duas ver-
sões: com chave e sem chave.

• A pega está disponível em duas profun-
didades: 9,5 e 18,5 mm 

• Linha estética harmonizada com as 
cremonas e puxadores SIRIUS, ALTAIR 
e POLARIS.

• A gama foi testada em 25.000 ciclos 
com resultados satisfatórios. 

GUIADORES ATRIA
MANIGLIONI ATRIA

CONJUNTO DE GUIADORES ATRIA COM CHAVE
SET MANIGLIONE ATRIA CON CHIAVE

CONJUNTO DE GUIADORES ATRIA SEM CHAVE
SET MANIGLIONE ATRIA SENZA CHIAVE

2313 **

2314 **

1

1

88 02PUXADORES E CREMONAS  MANIGLIE E CREMONESI



15
9

35X

27

46
46

» MAQUINAÇÃO UNHEIRO  LAVORAZIONE PER LA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO

I D

10 mm

I D

10 mm

Gamma di maniglione e maniglia di tra-
scinamento per sistemi alzante scorre-
vole.

• La maniglia dei maniglioni è facilmente 
rimovibile. 

• Il maniglione è disponibile in due versio-
ni: con chiave/senza chiave.

• La maniglia di trascinamento è dispo-
nibile in due profondità: 9,5 e 18,5 mm.

• La linea estetica armonizzata con le 
cremonesi e le maniglie SIRIUS, ALTAI e 
POLARIS.

• La gamma è stata testata a 25000 cicli 
con risultati soddisfacenti.

Gama de guiadores e pegas para siste-
mas de corrediça elevável.  

• Os cabos dos guiadores são facilmente 
desmontáveis. 

• O guiador está disponível em duas ver-
sões: com chave e sem chave.

• A pega está disponível em duas profun-
didades: 9,5 e 18,5 mm 

• Linha estética harmonizada com as 
cremonas e puxadores SIRIUS, ALTAIR 
e POLARIS.

• A gama foi testada em 25.000 ciclos 
com resultados satisfatórios. 

I D

UNHEIROS ATRIA
MANIGLIE DI TRASCINAMENTO ATRIA

KIT DE GUIADOR COM CHAVE + UNHEIRO ATRIA
SET MANIGLIONE CON CHIAVE + MANIGLIA DI TRASC. ATRIA 

UNHEIROS: ATRIA E ATRIA +
MANIGLIAS DE TIRAGGIO: ATRIA E ATRIA + 

KIT DE GUIADOR SEM CHAVE + UNEHIRO ATRIA
SET MANIGLIONE SENZA CHIAVE + MANIGLIA DI TRASC ATRIA 

2315 **

2320 **

2316 **

1

10

1

2325 **

2322 **

2326 **

Com unheiro ATRIA
Con maniglia di trasc. ATRIA

Com unheiro ATRIA
Con maniglia di trasc. ATRIA

Com unheiro ATRIA +
Con maniglia di trasc. ATRIA +

Com unheiro ATRIA +
Con maniglia di trasc. ATRIA +

X = 9,5 mm

X = 18,5 mm

8902 MANIGLIE E CREMONESI  PUXADORES E CREMONAS
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Il mercato dei serramenti architettonico moderno è sempre più esigente 
in termini di raffi  natezza in stile e funzione. Elegante, design meticoloso 
che integra la più recente tecnologia per garantire la durabilità. Seguendo 
queste linee guida, la gamma di maniglie in acciaio inossidabile AISI 304 
di STAC ha subito un’evoluzione con un design moderno e soprattutto 
con l’integrazione di nuove soluzioni come la maniglia KAIROX BLOCK 
che consente il blocco della fi nestra utilizzando una chiave.

»  Gamma completa

La gamma di maniglie in acciaio inossidabile KAIROX è totalmente 
compatibile con tutti i tipi di apertura con scatole di trasmissione o 
serrature multipunto sul mercato:

• Finestre a battente, anta-ribalta, a vasistas e a sporgere

• Finestre scorrevoli

»  Resistenza corrosione

I pezzi in zama sono stati trattati per garantire la resistenza di corro-
sione superiore a 240 ore in una camera a nebbia salina in conformità 
alla UNI-EN 1670, raggiungendo una classifi ca di Grado 4 che assicura 
un’alta resistenza alla corrosione.

O mercado de fechos em alumínio exige produtos mais refi nados, tanto 
do ponto de vista estético como funcional. Designs elegantes e cuida-
dos, onde a mais recente tecnologia é incorporada para garantir a sua 
durabilidade. Seguindo estas diretrizes, a STAC desenvolveu a sua linha 
de puxadores em aço inoxidável AISI 304 com designs modernos mas 
incorporando sobretudo novas soluções, tais como o puxador KAIROX 
BLOCK que permite que a janela seja bloqueada com uma chave.

»  Linha completa

A linha de puxadores em aço inoxidável KAIROX é totalmente compa-
tível com todos os tipos de aberturas com caixa de transmissão ou fe-
chos multiponto disponíveis no mercado:

• Aberturas de batente, oscilobatentes, de projeção ou rebatíveis

• Sistema de janela de correr

»  Resistência à corrosão

As peças de zamak foram tratadas para garantir uma resistência à 
corrosão superior a 240 horas numa câmara de pulverização salina em 
conformidade com a norma UNE-EN 1670, obtendo uma classifi cação 
de grau 4 que garante uma elevada resistência à corrosão.

Aço AISI 304
AISI 304 acciaio

Máxima durabilidade
Massima durabilità

Microventilação
Microventilazione

Variedade de designs
Varietà di design

Ø 10

Ø 10,5

Ø 10

21
,5

21
,5

KAIROX
PUXADORES EM AÇO INOXIDÁVEL

MANIGLIE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
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» 260214
KAIROX BLOCK

» 260110
KAIROX CC

» 260310
KAIROX CR

» 260210
KAIROX RR

I D

PH2

7 mm

I D

PH2

7 mm

I D

PH2

7 mm

I D

PH2

7 mm

Maniglie in acciaio inossidabile per fi ne-
stre a battente e anta-ribalta.

• Le maniglie sono compatibili con i mec-
canismi e le chiusure multipunto. 

• Maniglia e copri rosetta in acciaio inos-
sidabile AISI 304. 

• Le maniglie consentono l’esecuzione 
della posizione di microventilazione. 

• Ogni riferimento è fornito in una scatola 
individuale con un quadro in acciaio zin-
cato da 7 mm e le viti.

Puxadores em aço inoxidável para janelas 
de batente ou oscilobatentes.  

• Os puxadores são compatíveis com 
caixa de transmissão e fechos multi-
ponto. 

• Puxador e escudo de guarnição fabrica-
dos em aço inoxidável AISI 304. 

• Os puxadores permitem realizar a po-
sição de microventilação. 

• Cada referência é fornecida em caixas 
individuais com quadratura em aço zin-
cado de 7 mm e parafusos.

PUXADOR KAIROX BLOCK
MANIGLIA KAIROX BLOCK

PUXADOR KAIROX CC
MANIGLIA KAIROX CC

PUXADOR KAIROX CR
MANIGLIA KAIROX CR

PUXADOR KAIROX RR
MANIGLIA KAIROX RR

260214

1

260110

1

260310

1

260210

1

PUXADORES KAIROX
MANIGLIE KAIROX
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» 260313
KAIROX CRC

» 260213
KAIROX RRC

» 260311
KAIROX RRC

I D

PH2

7 mm

I D

PH2

7 mm

I D

PH2

7 mm

Maniglie in acciaio inossidabile per fi ne-
stre a battente e anta-ribalta.

• Le maniglie sono compatibili con i mec-
canismi e le chiusure multipunto. 

• Maniglia e copri rosetta in acciaio inos-
sidabile AISI 304. 

• Le maniglie consentono l’esecuzione 
della posizione di microventilazione. 

• Ogni riferimento è fornito in una scatola 
individuale con un quadro in acciaio zin-
cato da 7 mm e le viti.

Puxadores em aço inoxidável para janelas 
de batente ou oscilobatentes.  

• Os puxadores são compatíveis com 
caixa de transmissão e fechos multi-
ponto. 

• Puxador e escudo de guarnição fabrica-
dos em aço inoxidável AISI 304. 

• Os puxadores permitem realizar a po-
sição de microventilação. 

• Cada referência é fornecida em caixas 
individuais com quadratura em aço zin-
cado de 7 mm e parafusos.

PUXADOR KAIROX CRC
MANIGLIA KAIROX CRC

PUXADOR KAIROX RRC
MANIGLIA KAIROX RRC

PUXADOR ACOTOVELADO KAIROX CR
MANIGLIA ANGOLATA KAIROX CR

1

1

1

PUXADORES KAIROX
MANIGLIE KAIROX

260311

260213

260313
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» 260211
KAIROX RR

» 260312
KAIROX CR

» 260212
KAIROX RR

I D

PH2

7 mm

I D

PH2

7 mm

I D

PH2

7 mm

Maniglie in acciaio inossidabile per fi ne-
stre a battente e anta-ribalta.

• Le maniglie sono compatibili con i mec-
canismi e le chiusure multipunto. 

• Maniglia e copri rosetta in acciaio inos-
sidabile AISI 304. 

• Le maniglie consentono l’esecuzione 
della posizione di microventilazione. 

• Ogni riferimento è fornito in una scatola 
individuale con un quadro in acciaio zin-
cato da 7 mm e le viti.

Puxadores em aço inoxidável para janelas 
de batente ou oscilobatentes.  

• Os puxadores são compatíveis com 
caixa de transmissão e fechos multi-
ponto. 

• Puxador e escudo de guarnição fabrica-
dos em aço inoxidável AISI 304. 

• Os puxadores permitem realizar a po-
sição de microventilação. 

• Cada referência é fornecida em caixas 
individuais com quadratura em aço zin-
cado de 7 mm e parafusos.

PUXADOR ACOTOVELADO KAIROX RR
MANIGLIA ANGOLATA KAIROX RR

PUXADOR ACOTOVELADO KAIROX CR
MANIGLIA ANGOLATA KAIROX CR

PUXADOR ACOTOVELADO KAIROX RR
MANIGLIA ANGOLATA KAIROX RR

1

1

1

PUXADORES KAIROX
MANIGLIE KAIROX

260211

260312

260212
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44,7
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5

14

36,8

31,2

10,4

A0750L **A0740 **

88

10,6 60

27,4

88

PH2

I D

PH2

I D

Cremonese fi nestra reversibile progettata 
per apertura all’esterno. 

• È dotata di un sistema di chiusura com-
posto dalla stessa cremonese, da un 
bullone e da un pezzo che fa da suppor-
to e trasmissione. 

• La base della cremonese è fi ssata al 
profi lo tramite quattro viti autofi let-
tanti o fi lettatura metrica (utilizzando 
rivetti fi lettati).

• La cremonese è fornita con una rosetta 
che riduce notevolmente i tempi di in-
stallazione consentendo di nascondere 
le viti di fi ssaggio.

Cremona reversível concebida para jane-
las de abertura exterior.  

• Dispõe de um sistema de fecho compo-
sto pela própria cremona, uma cavilha e 
uma peça que funciona como suporte e 
transmissão. 

• A base da cremona é fi xada ao perfi l 
com quatro parafusos de autoperfu-
ração ou de rosca métrica (utilizando 
rebites roscados).

• As cremonas são fornecidas com um 
escudo que reduz signifi cativamente o 
tempo de instalação e permite escon-
der os parafusos de fi xação.

EXT.EXT.

CREMONA HYDRA COM PALA CURTA
CREMONESE HYDRA CON LEVA CORTA

CREMONA HYDRA COM PALA LONGA
CREMONESE HYDRA CON LEVA LUNGA

CREMONAS HYDRA
CREMONESE HYDRA

A0740 **

A0750L **

1

1
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KIT DE FIXAÇÃO RÁPIDA  "FAST"
KIT DI FISSAGGIO RAPIDO “FAST”

9502 MANIGLIE E CREMONESI  PUXADORES E CREMONAS

1

Colocação da cremona no perfil, combinando os parafusos especiais 
com os maquinados, para que a ranhura dos parafusos permaneça a 
uma altura suficiente acima da base da cremona, sendo assim adap-
tável às diferentes espessuras da folha.

Montaggio della cremonese sopra il profilo assicurando che le viti spe-
ciali coincidano con la fabbricazione precedente in modo che la scanala-
tura della vite rimanga a un’altezza sufficiente sulla base della cremone-
se per adattarsi a vari spessori dell’anta.

2

Quando a cremona está colocada no alojamento maquinado para este 
fim, a contraplaca é colocada sobre os parafusos que sobressaem do 
plano da folha.

Quando la cremonese viene installata nello spazio lavorato, la contro-
piastra è posizionata sopra le viti che sporgono dal piano del profilo.

4

Depois de os colocar desta forma, falta apenas fixar os parafusos di-
retamente na contraplaca, eliminando qualquer folga que possa exi-
stir no conjunto.

Una volta posizionata in questo modo, è necessario fissare le viti diret-
tamente sulla contropiastra, eliminando qualsiasi gioco che può sussi-
stere durante il montaggio.

3

Uma vez no lugar, a contraplaca desliza para baixo, para posicionar os 
parafusos sobre a ranhura estreita da contraplaca.

Una volta installata, la contropiastra scorre sotto per posizionare le viti 
sopra la scanalatura stretta.

Possibilidade de encomendar o produto com o sistema de fixação rápida FAST incorporado. Para pedir referências com sistema FAST, deve ser acrescen-
tado um « F » antes do acabamento (apenas nos produtos em que esta possibilidade é indicada).

Possibilità di ordinare il prodotto con il sistema di fissaggio rapido integrato FAST . Per ordinare i riferimenti con il sistema FAST, dovete aggiungere una “F” 
prima della finitura del prodotto (solo per quei prodotti dov’è indicata questa possibilità).

A0790 F **

PATENTADO
P A T E N T E D

ES1071280(U)
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INTERIOR  INTERNO

Kit di fi ssaggio per maniglia SIRIUS. 

• Kit di fi ssaggio per installazione doppia 
maniglia e apertura esterna. 

Kit doppia maniglia

• Il fi ssaggio è eseguito tramite viti di 
sicurezza che impediscono l’accesso 
dall’esterno della fi nestra.

• I kit consentono l’installazione sui profi li 
fi no a uno spessore di 65 o 85 mm.

Kit di apertura esterna

• Consente le installazioni dell’apertura 
esterna sui profi li fi nestra fi no a 90 mm.

Kits de fi xação para puxador SIRIUS.   

• Kits de fi xação para a instalação de pu-
xador duplo e abertura exterior. 

Kits para puxador duplo

• A fi xação é feita através de parafusos 
de segurança que impedem o acesso a 
partir do exterior da janela.

• Os kits podem ser instalados em perfi s 
com uma espessura de até 65 ou 85 
mm.

Kit para abertura exterior

• Permite realizar instalações de abertu-
ra exterior em perfi s de janelas de até 
90 mm. 

KITS DE FIXAÇÃO PARA PUXADOR SIRIUS
KIT DI FISSAGGIO PER MANIGLIA SIRIUS

KITS DE FIXAÇÃO PARA PUXADOR DUPLO
KIT DI FISSAGGIO PER DOPPIA MANIGLIA

KIT DE FIXAÇÃO PARA ABERTURA EXTERIOR
KIT DI FISSAGGIO APERTURA ESTERNA

100

K0771-01

K0771-02

K0775-02

100

50

D ≤ 65 mm

D ≤ 85 mm

D ≤ 90 mm

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO  K0771  

K0771-01 D ≤ 65 mm

K0771-02 D ≤ 85 mm

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO  K0775  

K0775-02 D ≤ 90 mm
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Kit di fi ssaggio per maniglia SIRIUS. 

• I kit consentono di cambiare lo standard 
dei sistemi di fi ssaggio delle maniglie.

Kit K0771-03

• Le maniglie sono fi ssate al profi lo tra-
mite inserti fi lettati.

Kit K0771-04

• Le maniglie sono fi ssate al profi lo tra-
mite viti autofi lettanti.

Kits de fi xação para puxador SIRIUS.

• Os kits permitem alterar os sistemas de 
fi xação padrão dos puxadores.

Kit K0771-03

• Os puxadores são fi xados através de 
porcas de rebite.

Kit K0771-04

• Os puxadores são fi xados através de pa-
rafusos roscados.

KITS DE FIXAÇÃO PARA PUXADOR SIRIUS
KIT DI FISSAGGIO PER MANIGLIA SIRIUS

K0771-03

K0771-04

50

200

KIT DE FIXAÇÃO COM PORCAS DE REBITE
KIT DI FISSAGGIO CON INSERTI FILETTATI

KIT DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ROSCADOS
KIT DI FISSAGGIO CON VITI AUTOFILETTANTI

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO  K0771 

K0771-03

Porcas de rebite  Inserti fi lettati

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO  K0771  

K0771-04

Parafusos roscados  Viti autofi lettanti

9702 MANIGLIE E CREMONESI  PUXADORES E CREMONAS



D

D

INTERIOR  INTERNO

Kit di fi ssaggio per maniglia POLARIS. 

• Kit di fi ssaggio per installazione doppia 
maniglia e apertura esterna. 

Kit doppia maniglia

• Il fi ssaggio è eseguito tramite viti di 
sicurezza che impediscono l’accesso 
dall’esterno della fi nestra.

• I kit consentono l’installazione sui profi li 
fi no a uno spessore di 55 o 90 mm.

Kit apertura esterna

• I kit consentono le installazioni con 
apertura esterna sui profi li fi nestra fi no 
a 90 o 100 mm. 

Kits de fi xação para puxador POLARIS.   

• Kits de fi xação para a instalação de pu-
xador duplo e abertura exterior. 

Kits para puxador duplo

• A fi xação é feita através de parafusos 
de segurança que impedem o acesso a 
partir do exterior da janela.

• Os kits podem ser instalados em perfi s 
com uma espessura de até 55 ou 90 
mm.

Kits para abertura exterior

• Os kits permitem realizar instalações de 
abertura exterior em perfi s de janelas de 
até 90 ou 100 mm. 

KITS DE FIXAÇÃO PARA PUXADOR POLARIS
KIT DI FISSAGGIO PER MANIGLIA POLARIS

KITS DE FIXAÇÃO PARA PUXADOR DUPLO
KIT DI FISSAGGIO PER DOPPIA MANIGLIA

KITS DE FIXAÇÃO PARA ABERTURA EXTERIOR
KIT DI FISSAGGIO APERTURA ESTERNA

K5771-01

K5771-02

50

D ≤ 55 mm

D ≤ 110 mm

D ≤ 90 mm

D ≤ 90 mm

K0775-01

K0775-03

100

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO  K5771 

K5771-01 D ≤ 55 mm

K5771-02 D ≤ 90 mm

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO  K0775  

K0775-01 D ≤ 110 mm

K0775-03 D ≤ 90 mm
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Kit di fi ssaggio per maniglia POLARIS. 

• I kit consentono di cambiare lo standard 
dei sistemi di fi ssaggio delle maniglie.

Kit K5771-03

• Le maniglie sono fi ssate al profi lo tra-
mite inserti fi lettati.

Kit K5771-04

• Le maniglie sono fi ssate al profi lo tra-
mite viti autofi lettanti.

Kits de fi xação para puxador POLARIS.

• Os kits permitem alterar os sistemas de 
fi xação padrão dos puxadores.

Kit K5771-03

• Os puxadores são fi xados através de 
porcas de rebite.

Kit K5771-04

• Os puxadores são fi xados através de pa-
rafusos roscados.

KITS DE FIXAÇÃO PARA PUXADOR POLARIS
KIT DI FISSAGGIO PER MANIGLIA POLARIS

K5771-03

K5771-04

4

-

KIT DE FIXAÇÃO COM PORCAS DE REBITE
KIT DI FISSAGGIO CON INSERTI FILETTATI

KIT DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ROSCADOS
KIT DI FISSAGGIO CON VITI AUTOFILETTANTI

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO  K5771  

K5771-03

Porcas de rebite  Inserti fi lettati

»  KITS DE FIXAÇÃO  KIT DI FISSAGGIO  K5771  

K5771-04

Parafusos roscados  Viti autofi lettanti
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SINISTRA
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NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE

1

Colocamos a cremona em posição de aber-
tura, com o cabo a 90º e retiramos a tampa 
de plástico e a pala.

Posizionare la cremonese nella posizione di 

apertura con la maniglia a 90° e rimuovere la 

copertura di plastica e la leva.

2

Uma vez retirada a tampa de plástico e a 
pala, rodamos o cabo 45º como se mostra 
no esquema.

Una volta che è stata rimossa la leva e la coper-

tura di plastica, ruotare la maniglia a 45° come 

mostrato nel diagramma.

1

Colocamos a cremona em posição de aber-
tura, com o cabo a 90º.

Posizionare la cremonese nella posizione di 

apertura, con una maniglia a 90°.

3

Colocamos de novo a pala, rodarmos e mon-
tamos a tampa de plástico, mantendo sem-
pre a posição do cabo a 45º.

Sostituire la cremonese, ruotare e installare la 

copertura di plastica, lasciare sempre la posi-

zione della maniglia a 45°.

2

Escolhemos as palas de acordo com o tipo 
de abertura (à direita ou à esquerda).

Scegliere le leve secondo il tipo di apertura 
(destra o sinistra). 

3

Colocamos as palas selecionadas e posi-
cionamos a tampa de plástico.

Posizionare le leve selezionate e sostituire la 
copertura di plastica.

A cremona SIRIUS possui dois tipos de palas: na pala está marcado « D » ou « I » para as diferenciar. 
La cremonese SIRIUS è dotata di due tipi di leve: « D » o « I » è contrassegnata sulla leva per diff erenziarle.

MUDANÇA DE ABERTURA OSCILOBATENTE PARA ABERTURA DE BATENTE DAS CREMONAS
CAMBIO DALL’APERTURA ANTA-RIBALTA A BATTENTE DELLE CREMONESI

MUDANÇA DA ABERTURA DA DIREITA PARA A ESQUERDA DA CREMONA DE BATENTE SIRIUS
CAMBIO APERTURA DA MANO DESTRA A QUELLA SINISTRA DELLA CREMONESE A BATTENTE SIRIUSI D



90º
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NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE

1

Colocamos a cremona em posição de abertura, com o cabo a 90º.

Posizionare la cremonese nella posizione di apertura, con la maniglia a 90°.

2

Com o cabo a 90º, retiramos a tampa de plástico. 

Con la maniglia a 90°, rimuovere la copertura di plastica.

3

Trocamos a posição das palas. 

Scambiare la posizione delle leve. 

4

Para completar a montagem, colocamos novamente a tampa de plástico.

Per completare l’assemblaggio, sostituire la copertura di plastica.  

MUDANÇA DA ABERTURA DA DIREITA PARA A ESQUERDA DA CREMONA DE BATENTE LEO
CAMBIO APERTURA DA MANO DESTRA A QUELLA SINISTRA DELLA CREMONESE A BATTENTE LEO I D



90º

90º

180º

102 02PUXADORES E CREMONAS  MANIGLIE E CREMONESI

NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE

1

Colocamos a cremona em posição de abertura, com o cabo a 90º e reti-
ramos a tampa de plástico e a pala.  

Posizionare la cremonese nella posizione di apertura con la maniglia a 
90° e rimuovere la copertura di plastica e la leva. 

3

Para completar a montagem, colocamos a pala, a tampa de plástico e 
rodamos a pega 90º. 

Per completare l’assemblaggio, posizionare la leva, la copertura di pla-
stica e ruotare la maniglia a 90°. 

2

Com o cabo a 90º, rodamos todo o escudo 180º.

Con la maniglia a 90°, ruotiamo l’intera rosetta a 180°.

I D

MUDANÇA DA ABERTURA DA DIREITA PARA A ESQUERDA DAS CREMONAS OSCILOBATENTES SIRIUS BLOCK E LYRA BLOCK
CAMBIO APERTURA DA MANO DESTRA A QUELLA SINISTRA DELLA SIRIUS BLOCK E DELLE CREMONESI ANTA RIBALTA LYRA BLOCK
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180º

90º

225º

180º

45º
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NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE

1

Colocamos a cremona em posição de abertura, com o cabo a 90º e reti-
ramos a tampa de plástico e a pala. 

Posizionare la cremonese nella posizione di apertura con la maniglia a 
90° e rimuovere la copertura di plastica e la leva. 

3

Rodamos o cabo 225º (45º a partir da vertical). 

Ruotare la maniglia a 225º (45º dalla verticale). 

5

Para completar a montagem, rodamos o cabo 45º.

Per completare l’assemblaggio, ruotare la maniglia a 45º.

2

Rodamos todo o escudo da cremona 180º.  A perfuração dupla deve fi -
car virada para baixo. Na cremona SIRIUS BLOCK, a saliência indicada 
deve fi car orientada para a direita. 

Ruotare tutta la rosetta della cremonese a 180°.  Il doppio foro deve es-
sere a faccia in giù. Sulla cremonese SIRIUS BLOCK, la sporgenza indica-
ta deve essere orientata a destra. 

4

Mantendo o cabo na posição anterior (225º), rodamos a pala 180º colo-
cando o centro na direção do lado das perfurações duplas e colocamos 
a tampa de plástico.  

Tenere la maniglia nella posizione precedente (225º), ruotare la leva a 
180º con il centro verso il lato del doppio foro e posizionare la copertura 
di plastica. 

PALA EM POS. DE PROJEÇÃO
LEVA IN POSIZIONE A VASISTAS

PALA EM POS. OSCILANTE 
LEVA IN POSIZIONE INCLINATA

MUDANÇA DE ABERTURA OSCILOBATENTE PARA ABERTURA DE PROJEÇÃO DAS CREMONAS
CAMBIO APERTURA DA ANTA-RIBALTA A BATTENTE DELLE CREMONESI
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NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE

POSIÇÕES NORMAIS DOS BOTÕES DE PRESSÃO  POSIZIONI STANDARD PULSANTI

POSIÇÃO  POSIZIONE  1 POSIÇÃO  POSIZIONE  2 POSIÇÃO  POSIZIONE  3

▶ MUDANÇA DE POSIÇÃO  CAMBIO POSIZIONE  1 > 2

PRESSIONAR LIGEIRAMENTE «A»

PREMERE LEGGERMENTE «A»

▶ MUDANÇA DE POSIÇÃO  CAMBIO POSIZIONE  2 > 1

INSERIR A CHAVE «A» E RODAR 45º PARA A ESQUERDA «B»

INSERIRE LA CHIAVE «A» E RUOTARE DI 45° A SINISTRA «B»

▶ MUDANÇA DE POSIÇÃO  CAMBIO POSIZIONE  2 > 3

INSERIR A CHAVE «A», RODAR 45º PARA A ESQUERDA «B» E PRESSIONAR COM A CHAVE RODADA «C». MANTENDO A PRESSÃO, VOLTAMOS A 
RODAR A CHAVE EM SENTIDO INVERSO «D» E RETIRAMOS A CHAVE «E».

INSERIRE LA CHIAVE «A», RUOTARE DI 45° A SINISTRA «B» E PREMERE CON LA CHIAVE GIRATA «C».  CONTINUARE A PREMERE, RUOTARE LA CHIAVE DALL’AL-
TRA PARTE «D» E RIMUOVERE LA CHIAVE «E».

POSIÇÕES DO BOTÃO DE PRESSÃO DO ESPELHO DA CREMONA COM CHAVE DO SIRIUS BLOCK
POSIZIONI PULSANTE A BARILOTTO PER CREMONESE CON CHIAVE SIRIUS BLOCK

A

A

A C E

B
45º

B
45º

D
45º



3

BLOCK

0º 90º

A A

B

180º

CHAVE  CHIAVE  0º

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

CHAVE  CHIAVE  90º

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

CHAVE  CHIAVE  180º

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

0º 90º

A A

B

180º

POSIÇÕES DE MANOBRA LÓGICA DA CREMONA OSCILOBATENTE LYRA BLOCK
POSIZIONI RIBALTA-ANTA DELLA CREMONESE ANTA-RIBALTA LYRA BLOCK
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NOTAS TÉCNICAS
NOTE TECNICHE

1   BLOQUEO TOTAL  BLOCCO TOTALE

O cabo da cremona é acionado e desbloqueado com a chave e 
não permite o movimento.

La maniglia della cremonese è attivata e aperta con la chiave e 
non consente alcun movimento.

2  BLOQUEO INTERMEDIO  BLOCCO INTERMEDIO

O cabo da cremona é acionado através de pressão e desblo-
queado com a chave. O cabo permite rodar apenas 90º. 

La maniglia della cremonese è azionata premendo e aprendo 
con la chiave. La maniglia può solo essere ruotata a 90°.

3  DESBLOQUEO  SBLOCCO

O cabo da cremona está totalmente desbloqueado e pode ser 
colocado em qualquer posição.  

La maniglia della cremonese è completamente aperta e può 
essere impostata su qualsiasi posizione. 

POSIÇÕES DE MANOBRA LÓGICA DA CREMONA OSCILOBATENTE SIRIUS BLOCK
POSIZIONI RIBALTA-ANTA DELLA CREMONESE ANTA-RIBALTA SIRIUS BLOCK

A cremona oscilobatente SIRIUS BLOCK com fecho de segurança possui um espelho de fechadura com botão de pressão que permite bloquear o movimento nas 
diferentes posições de abertura.  La cremonese anta ribalta SIRIUS BLOCK con chiusura di sicurezza è dotata di una serratura e un pulsante a barilotto che consente 
il bloccaggio del movimento nelle diverse posizioni di apertura. 
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