
Simplicidade de montagem
Uma das principais premissas de desenho foram o 
fato de facilitar o trabalho aos carpinteiros de alumínio 
e instaladores. 

Montagem automático. Fechos e unheiro estão 
equipados com um sistema de montagem automático 
que admite dispersões no comprimento do corte de 
±3 mm também como de umas asas mais largas que 
ocultam qualquer erro de mecanizado.

Acionamento automático - manual. Com a simples 
extração de uma mola foi facilitado ao máximo a 
passagem de um acionamento de fecho automático 
para um acionamento manual.

Facilidade de regulação
Grande parte dos fechos de corrediça não dispõem 
de um sistema de regulação controlado do gancho de 
fecho facilitando a entrada de ar e água do exterior. 

Regulação. A regulação frontal do gancho através de 
uma engrenagem que permite controlar a regulação 
do gancho mesmo com a janela fechada, a conseguir 
uma estanqueidade ótima da janela evitando a entrada 
de ar e água do exterior.

Retenção. Para garantir a posição de fecho, 
implementaram-se umas estrias nos ganchos que 
melhoram a retenção face às colisões do gancho 
contra o fecho e as más utilizações.

Os sistemas de fixação foram fabricados em plástico 
técnico de alta resistência e de uma ranhura em zamak 
que fornece uma maior resistência e solidez ao fecho.

Versão com e sem chave. Para os clientes à procura 
de uma maior segurança, encontra-se disponível uma 
versão do fecho com fechadura acionada por chave, 
para bloquear a abertura da janela.

Sistema de fixação. A posição do sistema de fixação  
muda da parte inferior para a parte superior do fecho. 
Deste modo, a desmontagem é menos intuitiva, pois os 
fechos acionam-se premindo para baixo.

Sistema de retenção. O sistema de retenção ao qual 
aceder a partir do frontal, impede a desmontagem do 
fecho da janela após a sua instalação.

Segurança

Fechos de embutir auto-montáveis
para janelas corrediças

Oculta completamente o fecho de embutir

Ajuste perfeito com o fecho TITÁN

Possibilidade de acabamento em cualquer cor RAL

Usinagem simples do perfil 

Mesma medida de usinagem

Sistema de montagem automática

Acionamento automático - manual

Sistema de fixação oculta

19
2 

 ±
 3

 m
m

19,5  ± 0,3 mm

DurabilidadeTITÁN

REGULAÇÃO DO GANCHOSISTEMA DE RETENÇÃO FIXAÇÃO DO GANCHO
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Produto válido para janelas corrediças

Acabamento lacado branco / preto

Produto disponível em diferentes acabamentos

Acabamento especial

Acabemento anodizado

FECHO SEN CHAVE

UNHEIRO PUXADOR

FECHO COM CHAVE

GANCHOS TITÁN
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FECHOS DE EMBUTIR
Segurança, durabilidade e regulação

TITÁN
Digitalize o código QR com o 
seu smartphone para acessar 
o producto diretamente.
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REFERÊNCIA W (mm) D (mm)

0403149 18,5 9,5

W D
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