Texto para medições
Forma de janela tradicional com arestas biseladas como Finstral FIN-72 Classic-line PVC-PVC
Aqui, encontrará o texto para medições da sua versão desejada. Por favor, risque os equipamentos que não pretende e acrescente os valores de desempenho necessários (marcados a vermelho). Em caso de dúvidas, contacte o nosso assessor de projeto: finstral.com/planerberater
O exterior
Design
Material
- PVC (PVC-U isento de plastificantes, sem enchimento de espuma, todos os perfis principais com uma espessura das paredes exteriores da classe A segundo EN 12608-1, perfis claros (branco, branco antigo, branco pérola) com resistência às intempéries e resistência da cor para a zona climática S (clima quente) segundo EN 12608-1, perfis claros com resistência a impactos através de pernos da classe II segundo EN 12608-1)
Côr/superfície
Cores do aro
- liso: branco
- satinado (gravação direta da superfície sem película adesiva, perfil em massa pigmentada com diferentes tonalidades): branco, cinza seda, cinzento
- texturado (gravação direta da superfície sem película adesiva, perfil em massa pigmentada com diferentes tonalidades): branco, branco antigo, branco pérola
- estrutura madeira (película termossoldada ao aro gravado, perfil totalmente pigmentado com o tom de castanho adequado): castanho, carvalho, nogueira
Cores do vedante do vidro
- cinza claro para cores de aros branco, branco antigo, branco pérola, cinza seda
- preto para cores de aro cinzento, nogueira
- adaptado às cores de aro castanho, carvalho
Forma do aro
Profundidade do aro
- 72 mm
Profundidade do aro bloc
- 124 mm
Vista exterior
- Forma de janela tradicional com arestas biseladas como Finstral Classic-line
- largura visual do perfil da folha: 36 mm
Batente
- perfil de batente clássico e visível
Elementos de estilo
Quadrículas
- quadrícula exterior Classic (com separador intercalar) à cor do aro
- quadrícula exterior Estilo (com separador intercalar) à cor do aro
- quadrícula interior (9, 18 ou 26 mm)
Painéis (para campos fixos)
- painel liso, ranhurado e com moldura (disponível em todas as cores do aro)
- painel de vidro esmaltado (10 cores)
- painel de resina sintética (5 acabamentos)
- painel de cerâmica (7 acabamentos)
Elementos decorativos
- perfil e elementos decorativos adaptados à cor do aro
Proteção
Roubo
Equipamento standard de proteção antirroubo
- 2 fechos com pernos tipo cogumelo de alta qualidade
Equipamento adicional de proteção antirroubo
- ferragem de segurança de 4 pontos
- ferragem de segurança perimetral com uma distância máxima de 85 cm
- vidro de segurança laminado da classe P2A, P4A ou P5A
- puxador com chave, com botão ou puxador de pressão
- proteção contra perfuração do mecanismo do puxador
- sensor e janela para monitorização eletrónica
- pacote de ferragens de segurança certificado, classe RC 2N ou RC 2
Sol/calor
Vidros com proteção solar
- como Finstral Mediterran 2: Ug 1,1 W/m2K, g 0,48, LT 0,74
- como Finstral Mediterran 3: Ug 0,6 W/m2K, g 0,44, LT 0,67
- como Finstral Sun-Block 2: Ug 1,1 W/m2K, g 0,28, LT 0,60
- como Finstral Sun-Block 3: Ug 0,6 W/m2K, g 0,26, LT 0,54
Opções de proteção solar adicionais
- Twin: folha combinada com veneziana interior
- estore
- sombreamento têxtil
- raffstore
- portada de abrir
- portada de correr
- portada de correr em harmónio
Olhares indiscretos
- vidros impressos (12 motivos)
Insetos
- mosquiteiro fixo
- mosquiteiro com abertura batente
- mosquiteiro de enrolar na horizontal ou vertical
- mosquiteiro plissado para portas
O centro
Isolamento
Calor/frio
Aro
- perfil de PVC com isolamento térmico
- valor Uf1,2 W/m2K
Vidro isolante
- com gás árgon
- arestas dos vidros ligeiramente polidas
- controlo eletrónico da qualidade de todos os vidros através de scanner
- selo de qualidade RAL e CEKAL
Vidro duplo
- como Finstral Plus-Valor: Ug 1,1 W/m2K, g 0,65, LT 0,82
- separador intercalar com isolamento térmico e esquadrias soldadas, em preto, branco cinzento ou castanho claro
Vidro triplo
- como Finstral Max-Valor: Ug 0,6 W/m2K, g 0,60, LT 0,77
- o melhor vidro da Europa com máximo isolamento térmico, excelentes valores de eficiência energética, máxima transparência e tonalidade quase neutra
- separador intercalar com isolamento térmico e esquadrias soldadas, em preto
- grau de reflexão baixo (inferior a 15%)
Valores de isolamento térmico
Medida janela de uma folha de acordo com norma de cálculo Uw 1,23 x 1,48 m:
- valor Uw vidro duplo: Uw 1,2 W/m2K
- valor máx. vidro triplo: Uw 0,80 W/m2K
Medida janela de duas folhas com batente móvel de acordo com norma de cálculo Uw 1,23 x 1,48 m:
- valor Uw vidro duplo: Uw 1,3 W/m2K
- valor máx. vidro triplo: Uw 0,92 W/m2K
Nota: Os equipamentos adicionais do vidro, nomeadamente o vidro de segurança, a proteção solar e o isolamento acústico, podem piorar o valor máximo.
Ruído
Construção isolamento acústico
- aros totalmente estanques
- juntas coextrudidas aos perfis de PVC
- vidro e perfil colados, sem usar calços
- certificado disponível de um organismo notificado do valor Rw incl. valores de adaptação de espectro (C; Ctr)
Isolamento acústico
Valores Rw para janelas/portas de uma folha com uma superfície até 2,7 m2:
- Rw standard: 32 (-2;-6) dB
- Rw valor máximo: 45 (-2;-6) dB
Nota: Os equipamentos adicionais do vidro, nomeadamente o vidro de segurança, a proteção solar e o isolamento térmico, podem piorar o valor máximo.
Estanqueidade
Vedação
- esquinas bem soldadas
- juntas coextrudidas
- a junta central protege as ferragens
Estanqueidade à água
- classe 9A para janela de uma folha
- classe 9A para janela de duas folhas com batente móvel
- segundo EN 12208 para medida de referência 1,23 x 1,48 m
Permeabilidade ao ar
- classe 4 para janela de uma folha
- classe 4 para janela de duas folhas com batente móvel
- segundo EN 12207 para medida de referência 1,23 x 1,48 m
Resistência ao vento
- classe C5 / B5 para janela de uma folha
- classe C3 / B3 para janela de duas folhas com batente móvel
- segundo EN 12210 para medida de referência 1,23 x 1,48 m
Aplicação em obra
Tipo de montagem
Construção nova/reconstrução
- montagem em duas fases: na fase de construção, instalar o pré-aro Finstral FIN-Fix com isolamento térmico na alvenaria e cobrir com reboco. Após conclusão da fase de obra, colocar os elementos de janelas e portas no pré-aro
- montagem numa única fase: instalar a janela diretamente na alvenaria e cobrir com reboco
Substituição de janelas/renovação
- montagem com aro de renovação sem recurso a trabalhos de alvenaria: cortar o aro de madeira das janelas velhas e sobrepor o novo aro, duração: menos de 2 horas por janela
- retirar a janela antiga do pré-aro e colocar a janela nova no pré-aro
- remover totalmente a janela velha e instalar a janela nova diretamente na alvenaria
Vedação
Aplicações em obra fiáveis
- biblioteca com mais de 700 desenhos detalhados de aplicação em obra para toda a Europa, dos quais mais de 300 foram certificados pelo instituto independente de janelas de Rosenheim (ift)
Padrões de montagem atuais
- em formações obrigatórias para instaladores, é exigida a utilização de materiais de vedação modernos.
- todos os parceiros de montagem Finstral possuem formação e, frequentemente, também estão certificados pelo instituto alemão de janelas de Rosenheim (ift).
O interior
Design
Material
- PVC (PVC-U isento de plastificantes, sem enchimento de espuma, todos os perfis principais com uma espessura das paredes exteriores da classe A segundo EN 12608-1, perfis claros (branco, branco antigo, branco pérola) com resistência às intempéries e resistência da cor para a zona climática S (clima quente) segundo EN 12608-1, perfis claros com resistência a impactos através de pernos da classe II segundo EN 12608-1)
Côr/superfície
Cores do aro
- liso: branco
- satinado (gravação direta da superfície sem película adesiva, perfil em massa pigmentada com diferentes tonalidades): branco, cinza seda, cinzento
- texturado (gravação direta da superfície sem película adesiva, perfil em massa pigmentada com diferentes tonalidades): branco, branco antigo, branco pérola
- estrutura madeira (película termossoldada ao aro gravado, perfil totalmente pigmentado com o tom de castanho adequado): castanho, carvalho, nogueira
Cores da vedação do vidro
- à cor do aro de PVC
Forma do aro
Forma do elemento
- forma retangular
- forma oblíqua
- Forma redonda
Forma da folha
- forma retangular
- forma oblíqua
- forma redonda
Vista interior
- aro e folha semi-nivelados
Puxadores/dobradiças
Puxadores
- de alumínio Série 1 e 2
- de aço inox Série 3
- escudo redondo Série 11, 12, 13 e 14
- compatível com todos os puxadores disponíveis no mercado com duas fixações de parafusos roscados M5
- compatível com todos os puxadores extraíveis do fabricante FSB
Dobradiças
- dobradiças à vista
Acessórios
Peitoril interior
- peitoril interior em MDF folheado à cor do aro, à medida, cantos retos ou arredondados
Revestimento da caixa de estore
- isolamento térmico adicional
- adaptado à cor do aro
- instalação sem trabalhos de alvenaria: as caixas existentes são preservadas
Batente central History
- aspeto simétrico tradicional para janelas de duas folhas com batente móvel
Manuseamento
Tipos de abertura
Ferragem standard oscilobatente
- ferragem de qualidade
- pernos tipo cogumelo autoajustáveis
- elevador de folha
- dispositivo de bloqueio contra manuseamento indevido
- altura ajustável do puxador
Opções de abertura adicionais
- janela de duas folhas com batente móvel
- porta de sacada
- porta com fechadura
- bandeira superior basculante
- porta de correr paralela
- porta osciloparalela
Manuseamento
Opções standard de conforto
- a adesão do vidro aos perfis de folha ao longo de todo o perímetro garante um manuseamento confortável e duradouro, que requer pouca manutenção
Opções de conforto adicionais
- abertura basculante motorizada através de um botão ou através da ligação a uma tecnologia Smart Home com acionamento elétrico visível ou oculto
- soleiras planas em portas janelas
Segurança de uso
Vidros de segurança
- vidro de segurança temperado
- vidro de segurança laminado
Bloqueio da abertura de batente
- função basculante antes de abrir
- puxador com chave
- bloqueio de abertura com chave
Dispositivo antiqueda da folha
- dispositivo antiqueda da folha em caso de mau manuseamento, utilização inadequada ou manutenção insuficiente
Ventilação
Opções de ventilação manuais
- ferragem basculante de verão/inverno
- ventilação limitada
- travão de folha
- folha de ventilação como Finstral Vent
Ventiladores passivos
- como Finstral PassiveVent Mini: 5 m3/h a 8 Pa
- como Finstral PassiveVent Midi na folha: 30 m3/h a 8 Pa
- como Finstral PassiveVent Midi sobre aro/alargamento: 30 m3/h a 8 Pa
Ventiladores ativos
- como Finstral ActiveVent: ventilador motorizado com 4 velocidades até 45 m3/h
Envolvente
Certificados
- selo de qualidade RAL e CEKAL para vidro isolante duplo e triplo
- qualidade certificada pelo ift
Sistemas de gestão
- qualidade EN ISO 9001
- ambiente EN ISO 14001
- segurança no trabalho BS OHSAS 18001
- energia EN 50001
Serviço
Serviço de assistência técnica
- serviço de assistência técnica do fabricante

