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As caixas de estores exteriores Warema NA-RA, são fabricadas em 
poliestireno de alta densidade, com topos de remate em plástico. 
As caixas Warema NA-RA são fabricadas em diversos tamanhos e 
comprimentos. 
A sua elevada performance em termos térmicos e acústicos, são 
sem dúvida um componente essencial para o sucesso de seu pro-
jeto, o seu formato está otimizado, para a montagem dos estores 
exteriores Warema-Cruzfer.
As caixas NA-RA, permitem a sua utilização em obras novas e em 
obras de reabilitação, possibilitando a discrição na utilização dos 
estores exteriores, sem a necessidade de caixas exteriores à facha-

Características Principais
  Caixa de recolha: fabricada em Poliestireno de alta densidade, 
comprimentos de acordo com tabela de dimensionamentos, pe-
ças de remate de reboco, suporte de aro em alumínio extrudido e 
alma de suporte de poleia em madeira prensada.

  Topos Laterais: Fabricados em plástico.
  Valores térmicos W/ (m2K): 0,24 a 0,3
  Nivel de insonorização: 43 dB.
  Peso por metro linear: Caixa de 300 mm 4,0 kg/m.

                                                 Caixa de 365 mm 4,6 kg/m.
                                                 Caixa de 425 mm 5,2 kg/m.

Notas: As caixas NA-RA são fornecidas em comprimentos de 4000 mm.     
- *A altura máxima varia de acordo com o modelo dos estores a utilizar.

da, os aro das janelas são montados diretamente à caixa, otimizan-
do assim os valores acústicos e térmicos.
As caixas NA-RA, vêm providas de perfis de alumínio, para acopla-
ção de aros de janelas e remates de reboco, estrutura superior in-
terna reforçada, para amarração das poleias dos estores exteriores 
de 80 mm, nas soluções manuais e elétrica, com guias laterais.
Aplicação: Exterior, para ocultação da  recolha de estores exterio-
res de 80 mm. 

Sistema NA-RA Largura mínima Largura máxima Altura máxima Área
máxima m2

Tipo de  
comando

CAIXA 330 x 300 680 mm 4000 mm 4000 mm* 15 / 16 motor

CAIXA 330 x 365 680 mm 4000 mm 4000 mm* 15 / 16 motor

CAIXA 330 x 425 680 mm 4000 mm 4000 mm* 15 / 16 motor

TABELA DE DIMENSÕES

Caixa de Estores Exteriores Térmicas 
WAREMA-CRUZFER


