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A forma moderna de s_onro proporciona 

segurança e transparência, permitindo que 
a luz e o ar entrem no espaço interior sem 
prejudicar a temperatura desejada. s_onro 

combina de forma perfeita as funções de um 
estore de rolo e de uma persiana tradicional. 
Cria uma cortina metálica esteticamente 
agradável que filtra os raios solares sem 
perda da luminosidade no interior e da 

visibilidade para o exterior.

Características Técnicas

Um Sistema, três possibilidades  
de aplicação

s_onro está disponível apenas com 
acionamento elétrico por interruptor  
ou via rádio, em três modelos distintos, 
adaptando-se às especificidades de cada 
projeto e situação.

•  s_onro SK: sem caixa para aplicação  
em negativo existente em obra. As poleias 
especiais de suporte integram o tubo  
de enrolamento e ainda o tubo de reforço 
do painel. Opcionalmente, podem ainda  
ter integrado elemento de fixação da  
tampa de acesso inferior para manutenção.

•  s_onro SR: com caixa semi-redonda 
exterior visível. Um dos modelos mais 
procurados e aplicados em Portugal  
pelo seu detalhe de acabamento  
exterior e facilidade em termos de  
execução do detalhe construtivo.  
Estando a caixa totalmente pelo exterior,  
o acesso para manutenção é frontal.

•  s_onro SE20: com caixa rectangular 
exterior visível e com acesso inferior  
para manutenção. O formato da caixa de 
linhas retas pretende ir ao encontro da 

arquitetura atual, valorizando a simplicidade 
do design, sem comprometer  
a funcionalidade.

Dimensões Máximas
Largura máxima: 2400 mm 

Altura máxima: 3000 mm
Área máxima: 6 m2

A elegância das suas lamelas em alumínio 
de 18 mm, com longos rasgos alinhados, 
garantem cerca de 20% de área aberta. 
Mesmo com o painel semi-aberto, assim 
que o ângulo de elevação do sol ultrapasse 
os 20º, s_onro não permite a entrada de 
luz directa no interior, mesmo com o painel 
semi-aberto. Desta forma, continua a ter 
total contacto com o exterior, sem risco de 
sobreaquecimento do espaço interior. Se 
o obscurecimento é necessário, então as 
lamelas são fechadas.

Vantagens com s_onro Cruzfer
•  Transparência e Visibilidade para o Exterior;
•  Controlo da Incidência solar no interior sem 

prejudicar a entrada de luminosidade;
•  Privacidade;
•  Simplicidade de um estore tradicional no 

seu funcionamento;
•  Resistência do painel ao vento;
•  Blackout total quando fechado;
•  Redução dos custos com energia.




