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Os espaços que “habitamos” podem 
ser funcionais e, simultaneamente, 
possuir uma personalidade única 
revelada através de pequenos detalhes . 

“Não há nada como ficar em casa para 
desfrutar do verdadeiro conforto”

                                               Jane Austen

SOLUÇÕES INTERIORES
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 REDES MOSQUITEIRAS

Série CIGARRA
1 E 2 FOLHAS - A MELHOR SOLUÇÃO PARA PORTAS

Aplicável em vãos com espaço muito reduzido* entre a caixilharia 
e o estore/portada (*equivalente ao ocupado por uma moeda de 0,20€) .

Sem perfil inferior; tela de alta resistência e com elasticidade três 
vezes superior à tela convencional; proteção antimicrobiana que 
impede o desenvolvimento de bactérias à superfície da rede, 
diminuindo também o risco de manchas e odores .

Série LIBÉLULA
SEM PERFIL INFERIOR

Rede plissada lateral sem perfil inferior, facilitando o acesso em 
situações de mobilidade reduzida .

Sem perfil inferior; tela de alta resistência e com elasticidade 
três vezes superior à tela convencional; proteção antimicrobiana 
que impede o desenvolvimento de bactérias à superfície da 
rede, diminuindo também o risco de manchas e odores .

MEDIDAS RECOMENDADAS (cm)

Altura Largura

Mínima Máxima Mínima Máxima

1 folha 140 300 ---- 200

2 folhas 140 300 ---- 400

MEDIDAS RECOMENDADAS (cm)

Altura Largura

Mínima Máxima Mínima Máxima

1 folha 60 260 ---- 240

2 folhas 60 260 ---- 400
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REDE COM SISTEMA ZIP
Este inovador sistema garante uma vedação eficaz, mesmo 
em caso de vãos maiores e situações de grande exposição 
a intempéries . Assegura proteção contra ventos fortes, 
moscas e mosquitos e, ainda, protege do sol .

PORTA AMERICANA
Produzida com um sistema de dobradiças para abrir e fechar 
como uma porta normal . Incorpora uma mola para que feche 
automaticamente .

MEDIDAS RECOMENDADAS (cm)

Altura Largura

Mínima Máxima Mínima Máxima

---- 450 57 500

MEDIDAS RECOMENDADAS (cm)

Altura Largura

Mínima Máxima Mínima Máxima

1 folha ---- 250 ---- 100

2 folhas ---- 250 ---- 200

 REDES MOSQUITEIRAS
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REDE DE CORRER CURVA
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VERSÁTIL

Simples, prática e adaptável a todos os sistemas de janelas 
e portas de correr .

Agora, muito mais elegante graças ao novo perfil curvo .

REDE VERTICAL
ELEGANTE, TRANSPARENTE E DE FÁCIL MONTAGEM

O sistema mais comum, mais prático e económico para a 
proteção contra insectos .

Aplicável em qualquer tipo de janela .

MEDIDAS RECOMENDADAS (cm)

Altura Largura

Mínima Máxima Mínima Máxima

---- 220 ---- 140

MEDIDAS RECOMENDADAS (cm)

Altura Largura

Mínima Máxima Mínima Máxima

---- 240 45 200

 REDES MOSQUITEIRAS
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PORTAS EM PVC
A porta de fole em PVC apresenta-se talvez como a solução mais 
prática e mais elegante para o aproveitamento e separação de 
espaços .

A sua instalação é extremamente rápida e simples .

Um conjunto de ferragens e acessórios robustos, associados a um 
original sistema de articulação, conferem-lhe um funcionamento 
perfeito e duradouro .

Lateral - 1 folha Ambos os lados Central

INFO

Com ou sem vidros  |  Opção de fechadura

 PORTAS DE FOLE

MEDIDAS RECOMENDADAS (cm)

Altura Largura

Mínima Máxima Mínima Máxima

1 folha ---- 257 ---- 300

2 folhas ---- 257 ---- 600


