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Molas para janelas de Guilhotina

Descrição do produto
As novas molas e sistema CALDWELL, vêm revolucionar os 
tradicionais sistemas de guilhotina, com as seguintes
vantagens:
1.  Accionamento por molas de compensação, as molas CALDWELL, 

são fabricadas especialmente por cada janela, proporcionando 
um accionamento simples e cómodo, suportando o peso da 
folha em qualquer altura ou posição.

2.  Opção basculante, a opção solução fácilita a limpeza, sendo 
a mesma feita sem existir a preocupação do cruzamento das 
folhas ou o acesso pelo exterior.

3.  Segunda folha móvel, não só a folha inferior se movimenta, 
sendo que a folha superior pode efectuar as mesmas funções. 
Esta permite dispor de uma ventilação adicional indirecta que 
melhora a ventição natural.

A selecção de um sistema, deverá ter em conta a comprovação do
mesmo em obras já efectuadas e em funcionamento. Por isso,
aconselha-mos as molas de guilhotina da CALDWELL, a 
experiência de mais de 3 dezenas de anos, permite comprovar a 
sua qualidade e assegura o seu funcionamento. Como exemplo 
de obra com molas CALDWELL, pode ser dado um dos mais 
emblemáticos edifícios do mundo, o Empire State Building em 
Nova York, com 6.500 janelas guilhotina equipadas com molas
CALDWELL. Um dos mais importantes edifícios mundiais com um 
dos melhores sistemas de fecho do mundo.

Aplicação
- Altura máxima, 3000 mm (no vão)
- Molas de 300 a 1500 mm
- Cor das molas, branco ou cinzento
- Fixações em aço inox
- Norma DIN 17223/1
- Teste de salinidade ISO 4540 BS 5466
- Aplicação em caixilharia de alumínio, 
    madeira e PVC
-  Peso máximo por folha, 40 kg. Existe a opção especial para 

caixilhos de madeira até 80 kg. ( 2 pares de molas em tandem)
- Cor dos acessórios, branco e bronze.

Molas testadas e certificadas com marcação CE
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Molas para janelas de Guilhotina

Especificações
Comprimento das molas: 300 mm até 1500 mm com intervalos de 
25 mm
Cor do tubo: branco ou cinzento
Os apoios standard são feitos de uma liga de aço DIN 17224,
1.4310 (AISI 301)
As molas Caldwell são feitas com um metal especial de acordo 
com DIN 17223/1. As molas são endurecidas num aço especial para 
aumentar o limite da elasticidade e melhorar as suas propriedades 
curvas.
As molas Caldwell possuem os requerimentos dos testes de 
salinidade feitos de acordo com ISO 4540 e BS. 5466.

Peso da folha e dimensões da janela
Peso máximo da folha: 40 kg
O diâmetro das molas para folhas de 2,5 kg até o máximo
25 kg: 17 mm (janelas de Alumínio).
Rasgo para a mola no aro: 18 x 18 mm
O diâmetro das molas para folhas de 25 kg até o máximo
40 kg: 17 mm (janelas de Madeira ou PVC)
Rasgo para a mola no aro: 20 x 20 mm.
Para utilizar a altura máxima permitida, a altura da janela
não pode exceder os 3000 mm.


