
Janelas Novas. 
Vida nova. 
Renovação de janelas 
com Finstral.
Sempre isolantes, silenciosas,  
seguras e estéticas.



Descubra qual o estado das 
suas janelas. 
É simples, graças ao Kit  
check-up Finstral.

Check-up Finstral 
das Janelas.
Sempre isolante? 
Sempre silenciosa?
Sempre segura? 
sempre estética?
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Fazer o check-up e renovar as janelas com Finstral.
Sempre fácil, sempre rápido e sempre perfeito.

As suas janelas acompanham-no ao longo da sua vida. Pela manhã, o que faz primei- 
ro é olhar para o exterior, para o céu ou para a rua para ver o tempo, e pela noite fe-
cha as cortinas. Abre as suas janelas para respirar ar fresco… e depois fecha-as para 
que não entre o frio. Aproveita os raios do sol que lhe aquecem a pele e protege-se 
da chuva que bate contra os vidros isolantes. Não tem medo que entrem para o 
roubar porque confia nas suas janelas. Permitem-lhe estar em contato com o mundo 
exterior e protegem-no dele. Uma boa janela pode fazer ambas as coisas. As suas 
janelas também?

São realmente seguras? Estão bem isoladas? Incomoda-o o ruído do tráfego mesmo 
quando as janelas estão fechadas? Custa-lhe manusear as suas janelas? Às vezes fi-
cam presas? Entra corrente de ar? E, sobretudo, Continua a gostar das suas janelas?
 
O check-up Finstral responde a todas as suas perguntas. Aliás, é rápido, não custa 
nada e pode fazê-lo você mesmo (página 04). Se após o teste verificar que suas 
janelas já não cumprem os requisitos atuais, recomendamos que solicite a desloca-
ção a sua casa de um técnico Finstral para que realize um check-up mais a fundo 
e profissional. Evidentemente, de forma gratuita e sem compromisso (página 08). 
Assim ficará esclarecido! E se depois decidir trocar as suas janelas – instalando no-
vas e perfeitas, tanto pelo exterior, como pelo interior – irá ficar surpreendido: com 
Finstral, a assessoria, a escolha e a montagem das novas janelas, assim como com 
a eliminação das velhas, é verdadeiramente rápido e profissional, graças ao Finstral 
Planner (página 14).
 
Quando der conta, as suas janelas voltarão a ser sempre isolantes, sempre silencio-
sas, sempre seguras e sempre estéticas.
Na Finstral, ficaremos satisfeitos em acompanhá-lo neste processo! 

Atentamente,
Luis Oberrauch e Joachim Oberrauch
Direção da empresa

É hora de pensar 
em janelas novas.
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Sempre com clareza.

O check-up para janelas.
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Finstral
Planner.
A janela  
perfeita em qua-
tro passos.

Finstral 
oferece sempre 
ainda mais.
Dados 
relevantes e 
interessantes.
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Na escolha de uma nova janela 
existem inúmeras possibilidades. 
Finstral Planner ajuda-o a 
encontrar sempre a solução mais 
adequada.

A porta de entrada mais ade-
quada, os testemunhos mais 
interessantes, o contato direto.  
Aqui poderá encontrar outras 
informações úteis.

Check-up  
profissional  
de Finstral. 
Assessoria  
pessoal,
gratuito e sem 
compromisso.
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O que faz o profissional  
Finstral quando vai à sua casa?
Permita que o aconselhe de 
forma pessoal e sempre compe-
tente sobre a substituição das 
suas janelas. 

páginapáginapágina

Sempre isolantes, silenciosas,

seguras e em bom estado? 

Faça um teste às suas janelas com

o Check-up Finstral!

Teste 

Finstral

do material 

Teste  

Finstral

do isq
ueiro

Todo o material necessário  

para realizar o

Check-up Finstra
l.

<---  Abrir por aqui

Sempre com clareza.

O check-up para janelas.

Tem alguma dúvida? Pretende marcar uma visita?  

Pretende que um profissional de Finstral lhe faça 

uma vistoria?

Entre imediatamente em contato connosco.

 
O seu distribuidor Finstral:Ou ligue diretamente para a Finstral:

(+351) 918942008

finstral.com/check-up-janelas

fins
tral.
com
/ch
eck
-up
-jan
elas



4

4

2

3
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Ainda não tem

o kit para fazer o

check-up das suas 

janelas? Peça-o 

já, é gratuito:  

www.finstral.com
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Sempre isolantes, silenciosas, seguras e estéticas?
Comprove o estado das suas janelas:
Faça o check-up Finstral!
É muito fácil comprovar em que estado se encontram as suas janelas: é rápido, não custa nada e pode fazê-lo você mesmo. 
Encontre todo o material necessário no respetivo kit para o check-up, basta apenas solicitá-lo a Finstral. Porém, se não dis-
põe do kit, pegue num isqueiro e numa tira de papel e observe as representações dos outros testes.

Isolamento acústico
Quantas chamas vê e qual é a distância entre elas? 

  2 chamas 
 Vidro simples: Apenas reduz o ruído em 25 decibéis, ouve-se 

nitidamente cada carro que passa.

   4 chamas: mesma distância entre cada par de chamas 
 Vidro duplo standard: O ruído reduz em 30-35 decibéis. Esta 

insonorização é adequada para habitações localizadas em vias 
secundárias.

  4 chamas: a distância entre cada par de chamas é diferente. 
 Vidro isolante acústico: O ruído reduz em 40-43 decibéis, 

isolando o ruído de uma rua principal.

marcar com 
uma cruz

 

Sustenha o isqueiro aceso perto do vidro de uma 
janela. Observe o reflexo da chama no vidro
num dos lados (em ângulo obliquo).

Teste do isqueiro. Os vidros das suas janelas são isolantes? Oferecem-lhe uma proteção efi-
caz contra o ruído e evitam a perda de calor?

Isolamento térmico 
Quantas chamas vê e de que côr? 

  2 chamas de uma côr 
 Vidro simples: As suas Janelas têm mais de 40 anos e não 

são isolantes. A perda de calor é cinco vezes superior à das jane-
las modernas com vidro duplo baixo emissivo.

   4 chamas de uma côr 
 Vidro duplo isolante: As suas janelas têm entre 20 e 50 anos.  

A perda de calor é três vezes superior à das janelas modernas 
com vidro duplo baixo emissivo.

  4 chamas, uma delas vermelho-violeta 
 Vidro duplo com tratamento baixo emissivo.: As suas janelas 

têm 25 anos no máximo e proporcionam um bom isolamento 
térmico. No entanto, com um vidro triplo baixo emissivo poderia 
economizar ainda mais energia.

  6 chamas, duas delas vermelho-violeta 
 Vidro triplo com duplo tratamento baixo emissivo. As suas 

janelas têm menos de 20 anos e proporcionam um excelente 
isolamento térmico. A perda de calor é 40% inferior à do vidro 
duplo baixo emissivo. Você não pode pedir mais em termos de 
isolamento térmico.

marcar com 
uma cruz

Check-up janelas



Segurança e facilidade de uso
Quantos pernos e pontos de fecho encontra?

  Pernos que não são tipo cogumelo 
 Nenhuma proteção: As suas janelas podem ser arrombadas 

em 10 segundos. Se o perno não roda em torno de seu próprio 
eixo como faz o perno tipo cogumelo da amostra, custa muito 
manusear o puxador.

  No mínimo dois pernos tipo cogumelo 
 Mínima proteção antiroubo: A execução standard mais moder-

na inclui dois pernos tipo cogumelo e sólidos pontos de fecho de 
segurança. Esta combinação fecha as janelas de forma fiável e 
dificulta que as mesmas sejam forçadas.

  Múltiplos pontos de segurança e vidro de segurança 
 Elevada proteção antiroubo: Uma janela de dimensões nor-

mais pode ter até nove pontos de fecho de segurança e vidro 
laminado que garante o nível máximo de segurança. Este equipa-
mento torna praticamente impossível qualquer tentativa de 
arrombamento da janela

Segure na mão a tira de papel com o perno tipo 
cogumelo e compare-o com os pernos
e elementos de fecho da sua janela.

Teste do perno tipo  
cogumelo.

São as suas janelas seguras contra os ladrões? Com que rapidez 
poderiam forçá-las? São fáceis de manusear?

marcar com 
uma cruz

Hermeticidade 
Depois de introduzir o papel entre o aro e a folha, com que facilidade con-
segue retirar o papel?

  O papel pode ser retirado sem problema 
 As suas janelas não são herméticas e isso significa pouco 

conforto e uma perda de dinheiro: o calor escapa para o exterior, 
a corrente de ar contínua é desagradável e faz com que os custos 
do aquecimento aumentem ainda mais. Uma das causas pode 
ser que as juntas tenham endurecido ou que não exista nenhuma 
junta.

  O papel rasga ao ser extraído 
 As juntas das suas janelas funcionam e aderem em todo o 

perímetro da folha: o ar frio permanece fora e o ar quente dentro. 
Isto não só contribui para criar um ambiente acolhedor, como se 
reflete positivamente na fatura do aquecimento.

Abra a janela e coloque a tira de papel num sitio 
local onde não existam fechos. De seguida, feche 
a janela e tente retirar o papel. Faça o teste em 
vários pontos da janela.

Teste do Papel. São as suas janelas suficientemente herméticas?
É eficaz a junta entre o aro e a folha da janela?

marcar com 
uma cruz
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Ficam coisas por melhorar!
As janelas atuais oferecem melhor iso-
lamento, o que significa mais conforto, 
mais segurança e menos gastos com 
aquecimento. As suas janelas funcio-
nam, mas poderiam
ser muito melhores, principalmente no 
que diz respeito à estanquicidade e à 
proteção antiroubo.

Vontade de algo melhor?
As sua janelas cumprem os requisitos 
atuais mas, supostamente podem ser 
melhoradas. Desejava que as suas 
janelas fossem mais confortáveis ou 
com um design mais atrativo? Então já 
tem dois bons motivos para pensar em 
trocá-las.

Atuar de imediato!
Colocou uma ou várias cruzes sobre o 
vermelho escuro? Então chegou 
a hora de atuar: As suas janelas são 
antigas, já não cumprem os requisitos 
de qualidade e é possível que sejam um 
verdadeiro risco para a segurança.

Por fim verá tudo nitidamente.
Os resultados do check-up Finstral às suas janelas: O que significam as diferentes cores?

E agora?
Agora já sabe qual é o estado das suas janelas e seguramente terá muitas 
perguntas: Qual é realmente o nível de estanquicidade das minhas janelas? 
Quando começam as janelas velhas a representar um grave risco de segurança?
Quais os argumentos a favor e contra trocá-las? É possível trocá-las de forma 
rápida e limpa? E, claro: O que posso fazer agora? Muito simples – dê o seguinte 
passo: Chame um profissional competente para que o aconselhe. A inspeção 
realizada por um profissional Finstral oferece-lhe: conhecimento e assessoramento.
Vamos onde nos disser, examinamos as suas janelas, respondemos ás suas 
perguntas e aconselhamos. De forma gratuita e sem compromisso.

Aspeto da janela. 
A sua janela tem defeitos visíveis?

  Pintura levantada ou fissuras 
 As janelas de madeira devem ser lixadas, pintadas ou enver-

nizadas periodicamente, caso contrário o vento e as intempéries 
danificam o material. A pintura solta-se e aparecem gretas e pon-
tos onde a madeira apodrece.

  Condensação 
 A superfície dos vidros pouco isolantes permanece fria em 

relação à superfície do vidro à temperatura ambiente. Isto dá 
origem ao fenómeno da condensação, e como consequência, 
aparece bolor e o aro apodrece. Se um aro de alumínio apresenta 
condensação de forma regular é um dos sinais de um deficiente 
isolamento térmico do aro.

   Bom aspeto 
 A pintura não está levantada devido à ação climática nem apre-

senta pontos de putrefação nem bolor. A superfície está em boas 
condições e, por isso, conserva a maior estanquicidade possível.

Segure na mão a amostra do material aqui incluí-
da. Este é o aspeto que uma superfície perfeita 
pode ter. O que lhe parecem as suas janelas 
quando as compara com a amostra?

Teste do material. Continua a ter bom aspeto o aro da sua janela? O material está muito desgas-
tado? O verniz descascou? Existem vestígios de condensação de água?

marcar com 
uma cruz

Check-up janelas
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1 . Fazer uma marcação.
É possível melhorar as suas janelas? Então chame-nos e solicite 
uma marcação para um check-up profissional. Como? Por internet 
ou por telefone (ver última página).

2. Bom dia!
Ding dong. Está a bater à sua porta um profissional de Finstral 
que, em primeiro lugar, o vai escutar. O que não gosta nas suas 
janelas? Já faz algum tempo que pensa trocá-las?

3. Agora compete ao especialista fazer o check-up.
As suas janelas são habitualmente isolantes, silenciosas, seguras 
e estéticas? Os nossos profissionais comprovam todas as funções 
principais.

4. O assessoramento.
As suas janelas já não cumprem com os requisitos atuais? Então 
devia pensar em trocá-las. Mas quais as janelas que proporcio-
nariam a solução perfeita? Vamos explicando a resposta passo a 
passo. Exterior de alumínio ou de PVC? Acabamento acolhedor de 
madeira pelo interior? De quanta proteção solar precisa e quanto 
isolamento acústico? E qual a côr que melhor se adapta ao estilo 
da sua casa? Vamos verificá-lo juntos e iremos aconselhá-lo sobre 
isso e muito mais.

5. A primeira proposta.
Começámos por planificar concretamente o seu projeto. Como se 
realiza a substituição das janelas? Quanto tempo demora a monta-
gem? E quanto custa? Os nossos profissionais saberão responder-
-lhe a todas as suas perguntas e a partir de uma primeira recolha 
de dados, estaremos aptos a apresentar-lhe uma primeira proposta.
 
6. Até breve!
Não tem mais perguntas de momento? Então aproveite o tempo 
para pensar tranquilamente. Quando tiver tomado uma decisão, 
estaremos à sua disposição para satisfazer todas as suas necessi-
dades e nos ocuparemos do resto. Basta um telefonema.

Após o check-up ás suas janelas, os nossos especialistas terão
todo o prazer em aconselhá-lo. Aqui pode ver como funciona:

O check-up 

profissional de 

Finstral é sempre  

gratuito e sem  

compromisso.

“Passo por cá as vezes 
que for necessário!”

Três perguntas para Manuel Ramoser, o nosso 
especialista no check-up profissional.

Como deteta que uma janela está num estado 
deficiente?
Geralmente é perceptível imediatamente. De um 
modo geral, basta perguntar quantos anos tem a 
janela para saber o quanto ela é isolante. Entre-
tanto, o cliente já efetuou o check-up Finstral das 
janelas e já conhece os pontos débeis: onde falha, 
onde é instável ou por onde entra a corrente de ar.

Porque motivo muita gente adia uma substituição, 
quando na realidade é necessária?
A maioria tem medo de fazer obras em casa. Mas 
essa preocupação não faz sentido. Graças ao 
especial sistema de substituição de janelas sem 
a necessidade de efetuar trabalhos de alvenaria, 
desenvolvido pela Finstral, apenas são necessá-
rias duas horas para substituir uma janela! Somos 
muito mais rápidos do que imaginam.

O que mais gosta no seu trabalho?
O contato direto com o cliente. Desde o primeiro 
encontro até à montagem, o cliente deve sentir-se 
bem atendido e contar sempre com um interlocu-
tor competente. Passo as vezes que for necessário 
para assegurar-me de que está tudo bem.

Sempre uma  
assessoria perfeita.
 É hora do check-up  
profissional!



 4
motivos para
trocar de janelas.

Uma janela perfeita tem muitas 
vantagens. Estas são as quatro 
principais.

Proxima 
página

Check-up profissional



35 %   
 mais de sonhos
 realizados.
Sempre isolantes.
35% da energia utilizada para o aquecimento perde-se 
por causa de janelas pouco isolantes.

As janelas Finstral estão equipadas de série com vidros 
especiais baixo emissivos de proteção térmica. Com 
eles garante um ótimo isolamento térmico no inverno.
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 47dB  
 menos desconforto.
Sempre silenciosas.
Uma melhoria de 10 decibéis dos valores de isolamento 
acústico reduz o ruído a metade.

As janelas Finstral oferecem excelentes valores de 
isolamento acústico porque fecham sempre hermética- 
mente. Vidros isolantes acústicos especiais ou janelas 
com folhas combinadas garantem a máxima proteção 
acústica para os casos de grandes exigências.

Check-up profissional



80 %   
 menos preocupações.
Sempre seguras.
Aproximadamente 80 por cento dos casos de roubo numa 
habitação, os ladrões acedem através de janelas pouco 
seguras.

As janelas Finstral estão equipadas com robustas ferragens 
de segurança e sólidos elementos de fecho que fazem com 
que seja muito difícil forçar as folhas. Os nossos equipamen-
tos com os níveis mais altos de resistência garantem uma 
proteção ainda maior contra as tentativas de roubo.
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365
dias por ano com as
melhores vistas.
Sempre estéticas.
As janelas de madeira têm que ser envernizadas com regu-
laridade para conservar a superfície em boas condições.

As janelas Finstral são estremamente fáceis de limpar e bas-
tante duradouras. Sejam completamente em PVC ou com 
revestimento de madeira ou de alumínio, as nossas
janelas são fruto de uma larga experiência aplicando técni-
cas de produção únicas. Algo que se vê e que se nota.

Check-up profissional



em boas
mãos
Existe a janela perfeita para mim? E nesse caso, como a posso encontrar?
Quando se trata de substituir as janelas, as expectativas são muito diferentes. Talvez deseje ter umas janelas 
que satisfaçam todas as normas técnico-funcionais mais modernas, mas mantendo o design original?. Ou pelo 
contrário, talvez deseje umas janelas que captem as atenções pelo seu design, capaz de dar um toque moder-
no numa vivenda de construção antiga?.
Para satisfazer todas as suas exigências e necessidades, criamos o Finstral Planner, uma instrumento que o 
ajudará e vai trazer-lhe clareza acerca da nossa ampla gama de produtos, entre uma enorme variedade de jane-
las, portas de entrada e jardins de inverno, com todas as suas caraterísticas e funções.

Sempre
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Finstral 
Planner

Vamos acompanhá-lo passo a passo na planificação. 
Coloque-se nas nossas mãos: o símbolo do Planner vai 
conduzi-lo no decorrer de 4 fases. Cada dedo represen-
ta um aspeto ligado à janela: o lado exterior, o centro, o 
lado interior e tudo o que envolve a janela.

Exterior Centro Interior

Sempre
um design 
personalizado.

Sempre 
uma proteção 
fiável.

Sempre 
um ótimo 
isolamento.

Sempre 
a aplicação 
em obra mais 
adequada.

Sempre 
fácil
de usar.

Sempre 
uma gestão 
eficiente.

Sempre 
um serviço
de primeira.

página 16-19 página 20-23 página 24-27 página 28-31

Sempre 
um design 
personalizado.

Começamos!



Forma do aro

Escolha entre uma vasta gama 
de alternativas de folhas.

Sol/calor, olhares  
indiscretos

Escolha a
proteção 
adequada  
contra o sol  
e contra os 
olhares.

material, côr/superfície

Descubra a nossa  
variedade de materiais.

Insetos 

Selecione  
a proteção
contra insetos
mais adequada.

O exterior
Determine o 
design e a 
proteção da sua 
janela.

Sempre
uma proteção
fiável.

Roubo
Sol/calor
Olhares indiscretos
Insetos

Sempre 
um design 
personalizado.

Material 
Côr/superfície 
Forma do aro
Elementos de estilo
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Sol/calor, Olhares indiscretos 

Descubra a portada mais 
adequada ao estilo da sua 
casa.

Elementos de estilo

Adicione os elementos 
decorativos adequados.

Roubo

Proteja a sua janela 
contra tentativa 
de roubo de forma 
adequada.

Finstral Planner exterior



Sempre um design personalizado.

Forma do aro
Clássico, esbelto, tradicional, 
oculto ou de linhas marcadas? 
Escolha o seu modelo preferido!

-  Classic-line  
 (também na variante  
Twin)

- Slim-line
- Step-line
-  Nova-line  

(também na variante  
Twin)

- Ferro-line

Elementos de estilo
A perfeição está nos detalhes. 
Incorpore à janela o seu estilo 
com elementos como as quadri-
culas ou painéis.

- Painéis
- Quadriculas
- Elementos decorativos
-  Vidros impressos ou decorati-

vos

A nossa vantagem:
materiais duradouros

Uma estética intemporal, de contornos particularmente 
finos: Slim-line integra-se com sobriedade na fachada da 
sua casa antiga. Nova-line, com o perfil de folha oculto 
pelo exterior, transmite o máximo de luz para a sua casa 
graças ao seu design minimalista.

Nova-line

Slim-line

A nossa vantagem:
aros delgados

O uso de quadriculas acrescenta 
um design agradável à sua janela e 
enquadra-se com o aspeto típico das 
casas antigas.

Sempre uma boa escolha: 
quadriculas adequadas ao estilo 
tradicional

Em primeiro lugar planificamos a janela por fora e ocupámo-nos do design. Escolhemos a forma, 
o aro, o material, a superfície e os elementos de estilo que melhor se integrem na fachada da sua 
casa. As janelas contribuirão deste modo para a estética de todo o edifício.

Côr/superfície
Escolha a côr e a superfície 
do aro da janela que respeite 
a estética da fachada e o seu 
gosto pessoal.

PVC 
-  Texturado 
(branco texturado, branco 
antigo e branco pérola)

-  Satinado (branco satinado, 
cinza seda e cinza)

- Liso (branco)
-  Estruturado aspeto madeira 
(castanho, carvalho, nogueira 
claro)

Alumínio
-  Liso (200 cores)
-  Estrutura fina (25 colores)
-  Revestimento com aspeto de 
madeira (5 tonalidades)

Natural como a madeira, durável 
como o PVC: As películas com aspe-
to de madeira são termofundidas ao 
perfil sem recurso ao uso de colas. O 
acabamento reproduz os verdadeiros 
veios da madeira.

superfície  
texturada de PVC

superfície  
satinada de PVC

superfície  
lisa alumínio

superfície alumínio 
estrutura fina

Sempre uma boa escolha: reves-
timentos com aspeto de madeira 
genuína
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Material
Escolha o material mais 
adequado para o aro.
PVC ou alumínio?
Ambos os materiais permitem  
múltiplas formas, são muito 
resistentes à intempérie e 
duradouros.

- PVC
- Alumínio

Um material, inúmeras possibilidades: 
O alumínio pode ser personalizado 
com uma ampla gama de cores, 
acabamentos e efeitos especiais. O 
revestimento de alumínio é a solução 
ideal principalmente para os edifícios 
modernos e fachadas escuras.



Sempre uma proteção fiável.

Roubo
De série, todas as janelas Finstral 
estão equipadas com ferragens 
de segurança, que dificultam as 
tentativas de arrombamento das 
mesmas. Além disso conta com 
muitas outras opções para de-
senvolver a proteção antiroubo.

-  Ferragens de segurança com 
puxadores com chave

-  Vidro laminado de segurança 
Multiprotect

-  Sensor conectado a um siste-
ma de alarme

Olhares indiscretos
Escolha o sistema ideal de 
proteção contra o sol e contra 
os olhares indiscretos que se 
adapta na perfeição à sua janela.

- Veneziana interior
-  Vidros impressos ou decorati-
vos

Insetos
Na Finstral encarregamo-nos 
sempre de tudo. Inclusive da 
proteção contra insetos. Nos 
nossos centros de produção 
realizamos as mosquiteiras, cuja 
forma e côr se adapta sempre 
ao aro da janela.

-  Mosquiteira fixa para janelas
-  Mosquiteira de enrolar para 
janelas e portas

-  Mosquiteiras com abertura ba-
tente para portas de varandas 
e terraços

Sol/calor
Enrolando, dobrando, deslizan-
do ou simplesmente fechando 
uma portada. Como deseja 
proteger-se do sol e do calor? 
Adaptamos todos os disposi-
tivos de proteção à cor da sua 
janela.

-  Persianas
-  Raffstore
-  Portadas
-  Portadas de correr
-  Venezianas
-  Tela plissada
-  Vidro refletor ou de proteção 
solar

A nossa vantagem:  
folha combinada Twin

A nossa vantagem:
pontos de fecho tipo cogumelo

Quem pensar que nenhuma proteção 
é suficiente: 
ferragens de segurança com múltiplos 
pontos de fecho em todo o perímetro 
da janela e os vidros laminados de 
elevada resistência impossibilitam 
praticamente a entrada

Nenhum sistema de proteção contra 
o sol tem tanta influência na estética 
da sua casa como a portada. Na 
Finstral fabricamos todo o tipo de 
portadas e adaptamos a sua forma
e côr exatamente às janelas e ao 
estilo da sua casa.

Proteção contra olhares não deseja-
dos que, sem duvida, deixam entrar 
muita luz na casa: vidros impressos 
com diferentes graus de transparência.

Sempre uma boa escolha:  
ferragens de segurança com múl-
tiplos pontos de fecho em todo o 
perímetro

Sempre uma boa escolha:  
Portadas a combinar

Sempre uma boa escolha:  
Vidros impressos ou decorativos

A nossa vantagem:
mosquiteiras que conbinam  
na perfeição com a janela

Quando se define o lado exterior da janela escolhe-se também as caraterísticas de proteção que a 
mesma deve satisfazer: desde a proteção contra o sol e contra os olhares indiscretos até à segu-
rança antiroubo. Tratando-se de venezianas ou vidro de segurança, a Finstral desenvolve e realiza 
cada componente segundo os mais elevados padrões de qualidade.

Pequeno mas eficaz. O perno tipo 
cogumelo passa despercebido, mas faz 
com que seja mais difícil forçar a janela.

Nos modelos Twin a veneziana é inserida entre os vidros 
protegida das intempéries. A tela de escurecimento total 
em forma de favo permite escurecer por completo as 
habitações.

Finstral Planner exterior



O centro 
Determine
o núcleo  
da sua janela.

Estanquidade

Proteja-se das correntes de ar, hu-
midade e pó.

Calor/frio 

Escolha o  
isolamento ótimo.

Sempre 
a aplicação 
em obra adequada.

Tipo de montagem
Vedação

Sempre 
um ótimo
isolamento.

Calor/frio 
Ruído 
Estanquidade
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Ruído 

Confie no melhor  
isolamento acústico.

Tipo de montagem,  
qualidade de vedação

Determine o tipo  
de montagem mais  
adequado.

Finstral Planner Centro



Sempre um ótimo isolamento. 

Calor/frio
As janelas de PVC, pelas suas 
propriedades intrínsecas, 
oferecem um bom isolamen-
to térmico. Se precisar, pode 
aumentar o isolamento da sua 
janela para reduzir os custos de 
aquecimento e disfrutar sempre 
de um ambiente agradável.

-   Vidros isolantes baixo  
emissivos Plus-Valor:  
Vidro duplo baixo emissivo, 
excelente isolamento térmico 
 
Max-Valor: 
Vidro Triplo baixo emissivo, 
máximo isolamento térmico

-   Transmissão térmica da janela: 
FIN-72: Uw até 0,80 W/m²K Mui-
to bom isolamento térmico 
 
FIN-90: Uw até 0,74 W/m²K  
Máximo isolamento térmico 
 
FIN-Ligna: Uw até 0,84 W/m²K 
Muito bom isolamento térmico 
graças ao núcleo de PVC 
 
 FIN-Project: Uw até 0,79 W/m²K 
Muito bom isolamento térmico 
graças ao núcleo de PVC

-  Isolamento da caixa do estore 
Quem não desejar trocar a 
caixa dos seus estores, pode 
melhorar nítidamente o isola-
mento térmico mediante 
a introdução de elementos 
isolantes mais apropriados.

Estanquidade
Para que a água, a húmidade e 
o pó fique pelo exterior, Finstral 
utiliza em todos os sistemas 
uma junta central protegida. As 
esquadrias são soldadas ficando 
herméticas ao ar e à agua. A 
drenagem está oculta e não é 
visível nenhum orifício no perfil.

Ruído
Quanto mais ajustados estão 
os perfis de uma janela, melhor 
será o seu isolamento. Por isso, 
na Finstral, o vidro é fixado à 
folha, as juntas são soldadas ao 
perfil e reduzimos ao mínimo 
a distância entre os pontos de 
fecho. Os melhores valores de 
insonorização conseguem-se 
com os nossos vidros especiais 
de isolamento acústico e com a 
folha combinada Twin.

-  Isolamento acústico do vidro 
FIN-72: Rw até 45 db 
FIN-90: Rw até 47 db 
FIN-Ligna: Rw até 43 db 
FIN-Project: Rw até 45 db

-  Folha combinada Twin 
A combinação de duas folhas 
reduz o ruído até 47 decibéis-
-suficiente como para amorti-
zar o forte ruído do tráfego.

A folha combinada Twin é a nossa 
especialista no isolamento acústico. 
A grande câmara de ar entre os 
dos vidros incrementa a eficácia de 
isolamento da janela.

A nossa vantagem:
Folha combinada Twin

Sempre uma boa escolha:  
Vidro Triplo baixo emissivo

A nossa vantagem:  
Esquadrias soldadas

Calor dentro, frio fora ou vice-versa? Ruído do tráfego ou espaços silenciosos? Um bom isolamento 
é a solução para criar um ambiente agradável com o máximo conforto. Escolha os vidros e perfis 
com valores de isolamento mais adequados às suas necessidades.
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Sempre uma boa escolha:  
Montagem com aro de renovação

Sempre a aplicação em obra mais adequada.

Tipo de montagem
Pode escolher entre dois tipos de 
montagem: Um, com a solução 
que prevê o uso do nosso sistema 
de montagem para a renovação, 
onde revestimos o aro da janela 
velha com um novo, de forma 
rápida e simples. Ou ainda optar, 
no caso de um restauro, por extrair 
por completo a janela existente e 
instalar uma nova. Seja como for, 
a Finstral encarrega-se de tudo, 
desde a organização do trabalho 
até à montagem.

-  Montagem com aro de renova-
ção

-  Substituição completa

Vedação
Menor perda de calor, menos 
corrente de ar, mais conforto. 
Finstral dá importância à elevada 
qualidade da vedação e faz com 
que o Institut für Fensterte-
chnik Rosenheim (ift) comprove 
periodicamente as aplicações 
a obra. Para além disso, todas 
as pessoas envolvidas na mon-
tagem realizam continuamente 
cursos de formação. Sabemos 
que a montagem é igualmente 
importante como a eficiência 
energética da janela.

Demasiado bonito para ser verdade: 
substituição de janelas sem trabalho de 
alvenaria. O sistema de montagem para 
a renovação permite conservar o aro 
antigo, simplesmente o revestimos com 
o novo aro da janela.
Finstral efetua este tipo de montagem 
desde 1978. Em poucas palavras, sabe-
mos o que fazemos e a janela é trocada 
em duas horas no máximo, sem sujida-
de, sem ruído e sem stress!

A nossa vantagem:
Montagem em obra certificada

Não só as nossas janelas, mas também a nossa aplicação em obra tem que superar os mais exigentes  
controlos de qualidade. Por isso, somos certificados pelo Institut für Fenster technik Rosenheim (ift),  
para poder garantir-lhe sempre uma montagem profissional e uma vedação eficaz.
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Dobradiças 

Beneficie  
das vantagens
das dobradiças ocultas.

Material, côr/superfície 

Descubra a nossa  
variedade de
materiais.

Forma do aro

Escolha entre uma ampla 
gama de variáveis de folha.

O interior
Estabeleça o  
design da sua  
janela a par  
da vivenda.

Sempre 
um design 
personalizado.

Material 
Côr/superfície  
Forma do aro  
Puxadores/dobradiças 
Acessórios

Sempre 
fácil
de usar.

Tipos de abertura 
Manuseamento 
Segurança de uso 
Ventilação
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Puxadores, Tipos de abertura,  
manuseamento 

Escolha os puxadores e 
defina o tipo de abertura 
das suas janelas.

Ventilação 

Escolha o tipo de ventilação 
mais adequado às suas 
necessidades.

Acessórios 

Uma vasta seleção  
de acessórios à escolha.

InteriorFinstral Planner



Sempre um design personalizado.

Material
Fácil de limpar e versátil, elegante 
e duradouro ou melhor acolhedor 
e natural? Escolha o material para 
o aro que melhor se adapte às 
suas exigências e ao ambiente da 
sua casa.

- PVC
- Alumínio
- Madeira
- ForRes

Forma do aro
Detalhes com grande efeito:
Como deve ser o aro? 
Tradicional, moderno ou 
minimalista?

- Semi-Nivelado
- Nivelado
- Vidro
- Bites
- Subdivisão do aro
-  Formas especiais  
(p. ex. elementos oblíquos ou 
arqueados)

Puxadores/dobradiças
A janela tem que integrar-se
na casa e o puxador com a 
janela. Escolha a côr e a forma do 
puxador de acordo com o aro.

-  Forma do puxador
-  Côr do puxador
-  Dobradiças visíveis ou ocultas

Côr/superfície
Dependendo do material que 
optou, poderá escolher entre dife-
rentes tons de côr e acabamentos 
texturados ou satinados.

-  PVC: em tons brancos e cinzen-
tos, texturado ou satinado

-  PVC: branco liso
-  PVC: estrutura madeira
-  Alumínio: liso, estrutura fina e 

estrutura madeira
-  madeira: 7 cores clássicas de 

madeira
-  madeira: 6 cores modernas de 

madeira
-  ForRes: em tons de cinza e 

acastanhados em massa pig-
mentada.

O texturado e o satinado são trata- 
mentos especiais que enobrecem as 
superfícies de PVC para as integrar 
com perfeição num ambiente íntimo 
e acolhedor.

Com FIN-Ligna é possível combinar 
autêntica madeira natural pela parte 
interior com a superfície resistente do 
PVC ou alumínio pela parte exterior.

Sempre uma boa escolha:  
FIN-Ligna

Sempre uma  boa escolha: Cristal

Sempre uma boa escolha:  
Superfícies de PVC texturadas ou 
satinadas

A nossa vantagem:  
Dobradiças ocultas

Design Cristal: o perfil da folha da 
janela desaparece por completo
atrás do vidro -  por um ou por am-
bos os kados criando uma elegante 
superfície toda de vidrio.

Uma vasta seleção para encontrar a solução perfeita para si. Personalize a sua janela  
segundo as suas necessidades elegendo entre numerosos materiais, formas e superfícies.

Acessórios
O resultado final deve ser 
homogéneo. Por isso também 
adaptamos o design da tampa 
interior e da caixa do estore à cor 
da janela.

A nossa vantagem:  
Acessórios à medida

Grande variedade de formas:  
As nossas formas especiais, feitas à 
medida, adaptam-se perfeitamente a 
qualquer característica arquitetónica 
peculiar, como janelas obliquas ou 
arqueadas.

À vista Oculta

A nossa vantagem:
ForRes

Respeituoso com o meio ambiente, 
agradável  à vista e ao tato: ForRes 
foi concebido a partir de PVC mis-
turado com casca de arroz - e pode 
ser de novo reciclado.
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Sempre fácil de usar.

Segurança de uso
Uso seguro, máxima segurança 
em casa. Finstral propõe nume- 
rosas funções e componentes 
para a sua janela que garantem 
um funcionamento perfeito e uma 
proteção contra lesões.

-  Abertura basculante antes de 
batente

-  Puxador com chave
-  Puxador com botão
-  Bloqueio da função de baten-

te com chave
-  Vidros de segurança

Manuseamento
Finstral utiliza ferragens de alta 
qualidade e um sistema de ade-
são perimetral de todas as jane-
las, de forma que vidro e perfil da 
folha formam um elemento está-
vel e particularmente duradouro. 
O uso de sistemas de abertura 
motorizados ou de sensores na 
janela aumentam o conforto para 
além de aumentarem a eficiência 
energética.

-  Vidro colado à folha
-  Perno tipo cogumelo
-  Elevador de folha
-  Sensor de janela
-  Tipos de abertura motorizados

Tipos de abertura
Abertura batente ou basculante, 
de correr ou em harmônio ... 
Com a Finstral existem muitas 
possibilidades de abrir e fechar 
uma janela.

-  Batente/basculante 
(oscilobatente)

- De duas folhas
- Porta Janela
- Bandeira superior basculante
- Porta de correr paralela
- Porta de correr FIN-Slide
-  Janela de correr  
FIN-Easy-Slide

- Porta harmónio FIN-Fold

Ventilação
A ventilação é um aspeto espe-
cialmente importante, sobretudo 
no restauro de vivendas antigas. 
Afinal, o melhor isolamento pro-
porcionado pelas novas janelas 
não deve levar a um aumento do 
risco de condensação. Para o 
efeito, a Finstral também desen-
volveu boas soluções.

-  Abertura basculante verão/ 
inverno

-  Abertura de ventilação limitada
-  Abertura de batente de dois 

níveis
-  Travão de folha
-  Ventilação passiva
-  Ventilação motorizada  

ActiveVent
-  Sistema de ventilação  

Classic-line Vent

As soleiras das portas de correr 
elevatórias e das portas em harmónio 
são  especialmente planas para 
permitir uma passagem livre, sem 
barreiras.

O elevador da folha coloca-a auto-
maticamente na posição correta, 
permitindo fechar a janela com faci-
lidade. O mecanismo garante uma 
funcionalidade duradoura.

O puxador apenas se pode usar com 
a chave, para a proteção contra que-
da das crianças e proteção contra 
furtos.

As janelas totalmente estanques 
podem causar a formação de bolor, 
especialmente em vivendas antigas. 
O dispositivo de ventilação limitada 
ou um arejador pode regular a 
ventilação com pouca perda de 
energia.

A ventilação adequada para cada época do ano. Graças à ferragem verão/
inverno pode aumentar ou reduzir o grau de abertura basculante da sua janela.

A nossa vantagem:  
Elevador de folha

A nossa vantagem:  
Soleiras planas

Sempre uma boa escolha:  
Puxador com chave

Sempre uma boa escolha:  
Ventilação passiva constante

Sempre uma boa escolha: abertura basculante verão/inverno

O que entendemos por fácil de usar? Que não necessitam de complicadas instruções e que o seu 
uso é fácil e evidente. É o que chamamos de manuseamento intuitivo. Todas as janelas Finstral têm o 
vidro colado ao perfil da folha: garantia de uma elevada estabilidade e funcionalidade.
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1. Vamos fazer-lhe uma proposta clara. 
Para evitar mal entendidos, trabalhamos com  
total transparência desde o principio. Tudo é  
entregue como foi pedido e sem custos adicionais.

5. Estamos sempre à sua disposição.
Se tem alguma pergunta, existe sempre um 
distribuidor partner especializado à sua  
disposição. E em caso de urgência será  
atendido pelo serviço de atendimento ao 
cliente de Finstral.

Envolvente
Descubra todos 
os nossos ser-
viços à volta da 
janela.

Sempre 
uma gestão 
eficiente.

Coordenação
Montagem
Entrega

Sempre 
um serviço
de primeira.

Garantias
Certificados
Serviço de atendimento  
ao cliente
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4. Removemos as suas janelas antigas. 
Após a montagem tratamos da 
remoção e reciclagem das janelas 
antigas.

2. Chegamos com pontualidade.
Em cada 100 pedidos, Finstral entrega 97 de 
forma pontual e completa – graças também 
às datas acordadas de forma clara.

3. Realizamos uma montagem profissional. 
Finstral está certificada pelo instituto ift Rosenheim, o 
que nos permite garantir uma montagem profissional. 
Temos o máximo de cuidado com a sua casa – e após 
conclusão dos trabalhos deixamos tudo limpo.

Finstral Planner



Sempre uma gestão eficiente.

Coordenação
O nosso objetivo: propor a 
janela perfeita – do perfil ao 
vidro duplo e à montagem. Isto 
significa que desde o serviço 
de atendimento ao cliente à 
montagem terá apenas um único 
interlocutor de confiança. E isto 
significa também que desde o 
inicio receberá uma propos-
ta clara e que poderá contar 
com uma entrega completa e 
pontual.

Entrega
Clareza, honestidade, transpa-
rência: estes são os princípios 
que aplica Finstral, desde
o primeiro aconselhamento à 
faturação. Deseja saber quais 
as deduções fiscais que pode 
usufruir? Finstral ajuda-o com 
todo o prazer.

Garantias
Quem realiza produtos inova-
dores e sempre na vanguarda, 
pode oferecer garantias que vão 
mais além das mínimas exigidas 
por lei. Informamos sempre de 
forma clara, precisa e por escrito 
sobre as nossas garantias.

A nossa vantagem:
Garantia de desempenho extensa 

Se aproveitar os programas
de incentivos do estado, ganhará 
o dobro ao trocar as suas janelas. 
Finstral disponibiliza toda a infor-
mação necessária com respeito aos 
programas de subsídios e ajuda nos 
os procedimentos burocráticos.

Melhor é quase impossível: A nossa 
certeza de entrega é de 97 por 
cento. Significa que terá a certeza 
da realização da montagem da sua 
janela na data indicada.

A nossa vantagem: aconselhamen-
to em matéria de deduções fiscais

A nossa vantagem:  
Montagem certificada

A nossa vantagem:
Sempre em boas mãos

O que começa bem, acaba bem. O empenho de Finstral pela qualidade estende-se também à 
montagem e à entrega.

97%

Montagem
Sabemos bem que: somente 
uma janela perfeitamente mon-
tada pode garantir a máxima 
funcionalidade da mesma. Por 
esse motivo decidimos certificar 
o nosso sistema de montagem 
pelo "Institut für Fensterte-
chnik Rosenheim". Assim, o 
cliente pode estar seguro que 
as suas janelas serão sempre 
instaladas de forma profissional, 
cumprindo os mais elevados 
standards de qualidade. Para 
assegurarmos também que os 
nossos distribuidores realizam 
a montagem sempre de forma 
profissional, organizamos perió-
dicamente cursos de formação 
e actualização, e entretanto, 
cada vez mais distribuidores 
decidem certificar o processo 
de montagem pelo Institut für 
Fenstertechnik submetendo-se 
periódicamente às auditorias de 
controlo.

A nossa vantagem:
Este logotipo identifica os profissio-
nais com montagem certificada
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Sempre um serviço de primeira.

Serviço de atendimento ao 
cliente
Interlocutor
Se tem alguma pergunta rela-
cionada com janelas, portas 
ou similares, sempre contará 
com um interlocutor nas suas 
imediações. Alem disso, Finstral 
tem um serviço de atendimento 
ao cliente em todas as áreas de 
venda.
Isto garante-lhe que, em caso de 
emergência, haverá sempre per-
to de si um técnico de serviço.

A nossa vantagem:
Assistência técnica sempre perto 
de si

Salas de exposição
Estamos à sua disposição em todo o lado. Visite o 
showroom Finstral mais perto de si em busca  
de inspiração.

Garantimos a qualidade dos nossos produtos e serviços mediante inúmeros selos de qualidade e 
certificados. Procura inspiração ou aconselhamento? Visite uma sala de exposição Finstral ou um 
distribuidor autorizado de Finstral nas suas imediações!

Procure um Partner Studio  
na sua zona:
finstral.com/busca-de-distribuidores

 

Espanha 

Studio Tarragona
Ctra. Nacional 240, Km 14,5
43144 Vallmoll - Tarragona
ESPANHA
T +34 977 637001
tarragona@finstral.com

 
Studio Sax-Alicante
Autovia A-31 km. 196,900
03630 Sax - Alicante
alicante@finstral.com

  

Alemanha 

Studio Gochsheim
Jakob-Panzer-Straße 6
97469 Gochsheim/Schweinfurt
ALEMANHA
T +49 9721 6446 0
gochsheim@finstral.com

 
Studio Friedberg
Winterbruckenweg 64
86316 Friedberg
ALEMANHA
T +49 821 207178 0
friedberg@finstral.com

  

Países Baixos

Studio Apeldoorn
Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
PAISES BAIXOS
T +31 055 5380060
apeldoorn@finstral.com

 

Südtirol 

Studio Unterinn
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ) 
ITÁLIA
T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com

  

França

Studio Wihr-au-Val
1, rue du Krebsbach
68230 Wihr-au-Val
FRANÇA
T +33 0389 717100
F +33 0389 717101
wihrauval@finstral.com

Certificados
Finstral é o fabricante de janelas 
com maior número de certifi-
cados na Europa. Os nossos pro-
dutos obtiveram o selo de qua-
lidade RAL e estão certificados 
por ift. A profissionalidade da 
montagem é verificada pelo Insti-
tut für Fenstertechnik Rosenheim. 
De igual forma, também damos 
muita importância à qualidade 
dentro da empresa: segurança 
no trabalho, organização, gestão 
meio ambiente e gestão da 
energia são regularmente subme-
tidas a controlos por entidades 
externas e constantemente 
melhoradas.
Produtos
-  Certificação RAL do vidro 

isolante laminado
-  Certificação RAL para sistemas 
de perfis de janela de PVC

-  Certificação RAL para janelas e 
portas de entrada

-  Qualidade certificada ift para 
os sistemas FIN-72, FIN-90 e as 
portas de entrada Finstral

Organização
- Gestão de qualidade ISO 9001
-  Gestão ambiental ISO 14001
-  Segurança no trabalho OHSAS 
18001

- Gestão energética ISO 50001
A nossa vantagem: 
Qualidade certificada

Certificados de organização

GÜTEZEICHEN

FENSTER +
HAUSTÜREN

Finstral Planner



Sempre
a porta de entrada  
perfeita.
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Série Cerâmica
Um prazer para os sentidos: O jogo 
cromático da superfície cerâmica é 
bonito de ver e de tocar. E faz com que 
as portas pareçam diferentes em cada 
momento do dia.

Série Vetro
O vidro converte-se no protagonista 
absoluto, realizando portas com um 
design moderno de linhas elegan-
tes. As superfícies de vidro podem 
ser completamente esmaltadas ou 
apenas com uma moldura perimetral 
esmaltada.

Série Creativ
Dê espaço á criatividade: com 
Creativ selecione um modelo 
base e crie uma composição 
personalizada com cores e ma-
teriais adaptados ao seu gosto 
e necesidade

Série Exclusiv
Elementos clássicos e modernos 
combinados: Exclusiv adapta-se 
facilmente aos edifícios restaura-
dos e dá um toque tradicional ás 
moradias mais novas.Série Style

Com uma estética minimalista: 
Style conquista pelas suas 
linhas limpas e com o painél 
que cobre completamente a 
folha.

Série Classic
Classic faz referência ao fabrico 
mais tradicional e artesanal de 

portas: Classic oferece um aspeto 
semi alinhado pelo interior e 

pelo exterior, e combina vidros 
decorativos com elementos 

decorativos simétricos

Série Architect
Linhas limpas e decisivas: 
Architect prefere não ser 
convencional e os painéis em 
resina sintética destes mode-
los conferem-lhe uma forte 
personalidade

Renovação de janelas: um serviço mais rápido 
do que pensava? Então chegou o momento de 
se dedicar á porta de entrada! Na nossa amplia 
gama deportas de entrada vai encontrar a que 
melhor se adapta á sua casa. Todas as portas 
das diferentes sete séries de modelos oferecem 
uma excelente proteção contra o frio e contra as 
tentativas de intrusão, resistência á intempérie e 
fácil limpeza. Sempreisolantes, sempre silencio-
sas, sempre seguras e sempre estéticas.

Portas de entrada
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76–77

Vida nova 
Na sua casa

Quanto mais antiga é uma casa, mais 
cuidado devemos ter ao renova-la, espe-
cialmente, ao trocar de janelas. Na Finstral 
sabemos que as janelas determinam o 
efeito estético da fachada e, por esse 
motivo, aconselhamos com muito cuidado 
em cada detalhe. 

34-35



Mais luz,  
melhor ambiente

Edifício e lugar: 
Vivenda privada em Ritten, Südtirol, Itália
Restauro: 
2010

Janelas Finstral:
-  Sistema de janelas e portas FIN-72; branco antigo; 
vidro duplo; variante de folha Classic-line com  
quadriculas

- Portadas de côr verde
- Peitoris interiores em branco antigo
-  Jardim de Inverno e varanda envidraçada  
PVC-alumínio; branco antigo pelo interior,  
verde pelo exterior; vidro duplo

Grandes, pequenas ou tradicionais com quadriculas, as 
janelas caraterizam a imagem da sua casa. A antiga quinta 
situada em Ritten em Südtirol foi restaurada e convertida 
numa pensão nos anos 1920. Ao longo de muitas décadas, 
acolheu turistas, que subiam a 1200 metros fugindo do calor 
do vale, ou a desportistas no inverno em busca de neve. Em 
2009 uma parte do edifício foi restaurada para dar-lhe um uso 
privado. Agora, três gerações da família vivem por baixo do 
mesmo teto.

Durante o restauro viram-se obrigados a substituir as janelas 
de madeira que se encontravam envelhecidas. As janelas 
duplas com 90 anos de antiguidade deixavam passar a cor-
rente de ar e foram substituídas por modernas janelas Finstral 
de estilo tradicional. Três condições a satisfazer: mais luz; 
um isolamento térmico de acordo com o padrão Klimahaus; 
e, igualmente importante, um design que cumprisse os requi-
sitos de proteção do património histórico e que agradasse 
aos seus habitantes. As janelas FIN-72 satisfazem todos estes 
requisitos: perfis estreitos e uma varanda totalmente envidra-
çada permite a entrada de muita luz e desfrutar das vistas 
deslumbrantes sobre a paisagem montanhosa de Südtirol. As 
janelas com vidros duplos garantem o desempenho ideal do 
isolamento em cada mês, criando uma atmosfera agradável 
em todas as estações e reduzindo consideravelmente os cus-
tos de aquecimento. As janelas equipadas com quadriculas e 
sóbrios puxadores encaixam harmonicamente no estilo tradi-
cional da casa, graças também às genuínas portadas verdes 
com um forte componente tradicional.

referências
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As grandes janelas com quadriculas da ala sul da 
casa transmitem muita luz para o interior e novas 
perspetivas para o exterior. (em cima)

Para conservar o encanto peculiar da casa, as 
novas janelas Finstral adaptaram-se perfeitamente 
ao estilo arquitetónico. (direita)

Mais espaço,
novas perspetivas
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“Excelente.”
Christine Mian, 
Casa unifamiliar em Ritten,
2014

Porque foi necessário trocar as janelas?
As nossas janelas tinham 40 anos e a corrente de ar 
entrava por todas as partes. Para além disso, as janelas 
antigas de madeira já não nos agradavam. A pintura 
descascou e, como não eram isolantes, nas esquinas 
havia condensação de água. Simplesmente, já não nos 
agradavam.

Como foi a substituição das janelas?
Apenas demoraram uma semana a substitui-las. O que 
me agradou especialmente foi a amabilidade, a pontuali-
dade na entrega e a limpeza. Resumindo, excelente.

O Que mudou com as novas janelas Finstral?
O ambiente melhorou e os custos com aquecimento 
desceram.

Quais as janelas Finstral que instalou?
17 janelas da série FIN-90 PVC-PVC e 4 portas de sacada 
na côr carvalho, com estores a combinar.

“Tudo funcionou na perfeição.”
Gabi Janssen, restauro de uma vivenda em Bozen, 2015

Porque foi necessário trocar de janelas?
As minhas janelas tinham cerca de 100 anos. O que mais me aborrecia era 
não serem herméticas. No inverno, sentíamos as correntes de ar por toda 
a casa. O que, evidentemente, se refletia na fatura do aquecimento. Decidi 
fazer uma reorganização completa e trocar todas as janelas. Além disso, uma 
nova fachada em vidro para a varanda que proporcionou a entrada de muita 
mais luz no salão.

Como foi a substituição das janelas?
Muito profissional. O aconselhamento, a recolha de dados e a montagem 
nunca foram um fardo ou stressante para mim como cliente. A substituição 
das janelas durou exatamente o acordado, apesar de que, durante a mon-
tagem, um vidro grande cortado à medida rachou um pouco. De imediato 
forneceram e montaram um novo vidro. Funcionou tudo na perfeição.

O que mudou com as novas janelas Finstral?
Sem dúvida que melhorou o ambiente interior e a estética. Até ao próximo 
inverno não poderei avaliar se os custos do aquecimento diminuíram.

Quais as janelas Finstral que instalou?
Sete janelas da série FIN-72 e uma porta de correr elevadora FIN-Slide.

Sempre 
as melhores  
experiências.

“Profissional e fiável.”
Carmen Mussner,
Restauro de um hotel em Brixen, nove encomendas entre
1999-2016

Porque foi necessário substituir as janelas?
Quase não tinham isolamento térmico. As janelas tinham  
30 anos e acabaram por ficar descontinuadas e velhas.

Como foi a substituição das janelas?
De forma profissional e honesta. Tudo foi entregue com 
pontualidade. A montagem durou 2 dias.

O Que mudou com as novas janelas Finstral?
Já não existe corrente de ar. Mas também, sob o ponto de vista 
estético, as novas janelas têm uma vantagem, já que são muito 
mais simples e elegantes.

Quais as janelas Finstral que instalou?
Quatro janelas da série FIN-72 de alumínio-PVC e uma porta de 
correr Elevadora FIN-Slide de alumínio-PVC.

As suas janelas são velhas e não isolam, mas não se atreve a trocá-las?  
Compreendemos. Ninguém gosta de ter pó e barulho na sua casa.
Por isso, na Finstral damos uma especial  importância à montagem para que o 
trabalho seja rápido e limpo. Pedimos a três clientes de Finstral que nos contas-
sem a sua experiência com a substituição das janelas.

Referenze



Finstral fabrica janelas com o núcleo de
PVC, desde à 50 anos.

Porque são especiais as nossas janelas? Porque na 
Finstral fazemos tudo nós mesmos, desde o desen-
volvimento dos perfis até à produção e montagem. 
Connosco, está tudo em boas mãos. Finstral é um 
fabricante de janelas que opera em toda a Europa 
com 1.400 colaboradores e 1000 distribuidores espe-
cializados em 14 países. Hoje, a sede principal desta 
empresa familiar encontra-se em Unterinn, perto de 
Bozen (IT). Nas suas 14 fábricas, Finstral desenvolve e 
fabrica janelas, portas e jardins de inverno: as varian-
tes são inúmeras, mas sempre com o núcleo de PVC.

Desde 1969: 
sempre ao
seu lado.
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 3. Fabricação de vidro isolante
Nas nossas modernas instalações de produção de vidro, cortamos 
nós mesmos o vidro e polimos as arestas para reduzir o risco de 
rotura dos mesmos. Após uma limpeza completa, cada vidro é 
submetido a diversos controlos de qualidade internos e externos. 
Só então se procede à montagem do vidro utilizando até três vidros 
para formar um vidro isolante. A câmara intermédia é preenchida 
com gás nobre árgon para um isolamento ainda maior.

 4. Produção de janelas  
Para realizar o aro e a folha 
de uma janela são soldados 
entre si quatro barras de perfil. 
De seguida são montadas as 
ferragens e fechos de seguran-
ça, sempre de forma individual 
de acordo com as exigências 
do cliente.  
O vidro adere ao caixilho da 
janela de modo a formar uma 
unidade robusta que oferece 
o máximo conforto no manu-
seamento. Superado o último 
controlo de qualidade, a janela 
está preparada para a expe-
dição.

 6. Montagem A qualidade da nossa montagem é 
examinada minuciosamente pelo Institut für Fenstertechnik 
Rosenheim (ift) e certificada baseando-se nos critérios mais 
exigentes. O serviço Finstral não acaba aqui: cumprimento 
estrito dos prazos, uma montagem extremamente 
profissional e, evidentemente, estamos à sua disposição 
para dar resposta a todas as questões relacionadas com as 
janelas. Desenvolvimento, produção, montagem e serviço: 
na Finstral oferecemos sempre o pacote completo.

 1. Desenvolvimento de produtos 
Desde a perfeita mistura dos grãos do pó de PVC até à
produção do vidro isolante, na Finstral encarregamo-nos de tudo 
pessoalmente. Também do desenvolvimento dos novos sistemas, 
envolvendo pessoas de diferentes competências - produção, 
venda e montagem - para criar sistemas de janelas perfeitamente 
adaptados entre si, tanto na forma como na função e na côr, as-
sim como para criar continuamente novos produtos inovadores
que cumprem os mais altos padrões de qualidade.

 2. Extrusão de perfis 
Finstral não só fabrica os seus próprios perfis, como também 
a matriz para dar-lhes a forma adequada. O que nos dá total 
liberdade para jogar com as cores e superfícies e nos permite 
oferecer perfis de PVC pigmentados na massa, em diferentes 
tons de branco e cinza. Também podemos aplicar a nossa textura 
especial e satinado diretamente sobre o perfil, obtendo uma 
superfície durável de elevada qualidade.

1

 5. Logística Uma vez finalizada a produção, aproximadamente 
100 camiões transportam as janelas e portas de entrada desde 
cada uma das nossas fábricas Finstral até a sua casa, sempre no 
dia e hora acordados. Para cada produto criamos um pedido de 
produção à medida, geridos de forma digital. Este procedimento  
permite-nos garantir uma fiabilidade de entrega de 97%.

Sempre em 
boas mãos.
Por quantas fases passa uma janela até que seja instalada na 
sua casa? Exatamente seis! E como o sabemos? Porque faze-
mos tudo nós mesmos.
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A empresa



Sempre à sua disposição.
Ponha-se em contacto.
Quer pedir um kit para o check-up Finstral?
Pretende marcar uma visita para realizar um check- up profissional gratuito de Finstral?
Procura simplesmente o melhor aconselhamento?

Ligue para o numero Finstral (+351) 918942008

Encontre o Finstral Studio mais próximo de si em
finstral.com/procura-de-distribuidor

- Quer conhecer pessoalmente a nossa amplia gama de janelas e portas de entrada?
- Quer conhecer em detalhe todos os nossos produtos?
- Quer realizar um projeto?

Finstral Studio Tarragona
320 m² de exposição em  
Tarragona

Ctra. Nacional 240, KM 14,5
43144 Vallmoll 
Espanha

T +34 977 637001
tarragona@finstral.com 

Finstral Studio Unterinn
Sede principal com 600 m² de 
exposição em Bozen (IT)

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Itália

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com

Copyright
© Finstral AG, Unterinn/Ritten, 2017 
Todos los derechos reservados.

O logo Finstral  é  uma  marca registada da empresa Finstral  AG.
O termo “Finstral”  é  uma  marca registada da empresa Finstral AG.

Edição dicembre 2017
Número de artigo 61-0401-00-16

Fica reservado o direito a modificações técnicas. Podem dar-se divergências cromáticas com respeito aos 
produtos originais por  motivos técnicos de  impressão. A representação e descrição dos produtos nos 
prospetos têm um mero valor indicativo. As possíveis discrepâncias entre os produtos entregues e o que  
aparece no material publicitário não constituem nenhum defeito nem divergência, já que apenas se pode 
tomar como referencia o pedido.

O seu distribuidor Finstral mais próximo:

Finstral Studio Unterinn (BZ)


