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Janelas e portas de correr
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Poupam energia
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Isolam do ruído

Oferecem
segurança

São isolantes

OpenMax Premium
O sistema de correr OpenMax é um sistema modular
inovador que funciona de forma única. O seu segredo
está no nome, cada folha está colocada e desliza de forma
independente, transformando os espaços entre divisões
ou saídas para o jardim e terraço.

O seu sistema exclusivo permite que cada folha se abra de
forma independente, facilitando a limpeza e a ventilação.
Em suma, linhas simples e estrutura mínima para um sistema
extremamente versátil e seguro.

OpenMAX distingue-se do tradicional sistema de
harmónio pelo facto de passar despercebido pelo interior,
criando espaços amplos e diáfanos.
Poupam energia. A tecnologia de janelas eficientes de PVC Winbel dotadas
de vidros adequados, podem contribuir para reduzir até 68% as perdas de
energia que ocorrem através das janelas.
Isolam do ruído. Silêncio em sua casa significa conforto. Com janelas
eficientes PVC Winbel, dotadas de vidros adequados, podem reduzir a
sensação do ruído exterior até 32 vezes (o equivalente a uma atenuação
acústica de 50 dB).
Oferecem segurança. Uma janela eficiente de PVC Winbel está dotada de
reforços em aço e ferragens anti-intrusão, as quais permitem obter elevados
padrões de segurança.
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São isolantes. As janelas eficientes de PVC Winbel protegem do calor, do frio,
da chuva e do vento. Estaremos sempre confortáveis em nossa casa 365 dias
por ano.

Sistema de abertura

Abertura de correr multi-folha.

Perfis de PVC

Sistema zendowneo Premium de 5 câmaras.

Ferragens

Porta deslizante de 2, 3, 4, 5 ou 6 folhas. Ferragens ocultas.

Rodízios

Até 90 kg de peso por folha móvel.

Vidro

Permite vidros até 54mm de espessura.

Ug
W/m2 K

Tipo de
vidro

Uw
W/m2 K

dB

Norma NP
EN 14351-1

2,7

4 / 16 / 4

2,26

33(-1,-4)

Permeabilidade ao ar

4

2,7

6 / 16 / 4

2,26

36(-1,-3)

Estanquidade à água

5A

1,4

4 / 16 / 4be

1,47

33(-1,-4)

Resistência ao vento

C3

Ensaios realizados para janelas de 3 folhas móveis de 2500 x 2100. Norma: NP EN 14351-1:2008+A1:2011

Valores

