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Dobradiças para Portas  
(Alumínio/Aço)

TURBAND 4

60 AT

KLEMMBAND

VL BAND

TÜRBAND 4 - A DOBRADIÇA MAIS RÁPIDA DE MONTAR:
“Per furar - Apa ra fusar - Pronto. De apli cação uni versal, com re gu lação tri di men si onal 
e pro vada pela CE, o que já é com ple ta mente normal numa do bra diça. Agora há algo 
com ple ta mente novo: A do bra diça 4 com o ino vador pa ra fuso de an co ragem. A nova 
do bra diça 4 ao invés de ser fi xada através de uma placa de fi xação, é apa ra fu sada com 
um pa ra fuso de an co ragem di rec ta mente no perfil. Este pro ce di mento é ade quado 
para quase todos os sis temas de perfis co muns com iso la mento tér mico. No fu turo 
não será ne ces sário fazer ponte das câ maras de iso la mento tér mico através de bu chas 
es pa ça doras. O pa ra fuso de an co ragem evita a de for mação das câ maras.

DOBRADIÇA 60 AT” – MAIS CONFORTO PARA O FABRICANTE DE PORTAS:
Uma do bra diça para muitos casos de apli cação. As do bra diças da série 60 AT são  
apli cá veis uni ver sal mente em quase todos os sis temas de perfil. A peça da do bra diça 
da folha e a do cai xilho vêm equi padas com uma bucha de apoio isenta de ma nu-
tenção. Isso me lhora as ca rac te rís ticas de des li za mento para mais do que cem mil  
ci clos. Além disso, a do bra diça apa ra fu sável pode ser re gu lada em seis di re ções por 
uma pessoa e sem ajustar os pa ra fusos de fi xação. 

DOBRADIÇA KLEMMBAND - PARA A MONTAGEM RÁPIDA SEM PERFURAR:
Três ca rac te rís ticas trans formam a do bra diça de en caixe em um pro duto con for tável: 
Um ele mento de fi xação di vi dido em duas peças fa ci lita a mon tagem da do bra diça.  
O dis po si tivo au xi liar in te grado no ele mento de fi xação per mite tanto a pos si bi li dade 
da mon tagem por uma pessoa só como a co lo cação local das do bra diças no perfil 
mon tado. A do bra diça de en caixe é re gu lável ho ri zontal e ver ti cal mente sem ter que 
re tirar nem subir a porta. O pino den tado pa ten teado uti li zado pela pri meira vez em 
uma do bra diça de en caixe ga rante a re gu lação con tínua sem in fluir sobre a pressão de 
ve dação.

VL-BAND AL - A DOBRADIÇA OCULTA:
A do bra diça VL AL é es pe ci al mente re qui si tada entre os fa bri cantes de portas,  
pro jec tistas e ar qui tectos que ao re a lizar as suas obras dão valor à es té tica sem  
com pro missos, para quem a du ra bi li dade das do bra diças uti li zadas é im por tante e  
es peram um alto nível de se gu rança. Na ar qui tec tura tanto hoje como ontem as 
formas claras com alta fun ci o na li dade e qua li dade são ca rac te rís ticas dis tin tivas.  
É neste as pecto que se ori enta o de sen vol vi mento das do bra diças ocultas para portas 
de alu mínio e aço, dito da forma da Do bra diça VL AL e VL ST.
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Cores, Capas, Manetes e Dobradiças

Aluminio Latão Bronze 
escuroBranco Preto Titânio F9

Capas

 1
Aluminio

 3
Latão

 5
Bronze 
escuro

6
Preto

 7
Branco

 C
Titânio F9

Manetes

Cor 6 - Preto (RAL 9005)

*Cores indicativas

Cor 5 - Bronze escuro (RAL 8022)

Cor C - Titânio C (F9)

Cor 1 - Aluminio (RAL 9006)

Cor 7 - Branco (RAL 9016)


