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transparência - luminosidade - proteção acústica

Regulação 2D 
A = +/-1mm
L = +3/-2mm
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minimalista - elegante - funcional

DV.TEG.310.2D / DV.TEG.310.2D.80
TECTUS GLASS

Sistema de dobradiças com conceito minimalista, elegantes e funcionais 
para a instalação de portas planas em vidro.

A dobradiça TECTUS GLASS combinada com o aro e a superfície plana do 
vidro concedem à porta uma elegância fascinante, com uma transparência 
e luminosidade inéditas e com uma boa proteção acústica.

Elementos complementares como o fecho magnético e a asa de porta, 
permitem apresentar uma solução global esteticamente atual, com 
elevada precisão técnica e funcionalidade.

Para aplicação em portas de escritórios, uso comercial ou residencial.

- Espessura vidro: 8 a 10mm
- Capacidade: Até 60/80 Kg (2 dobradiças)
- Considerando a espessura de vidro de 10mm, a capacidade indicada (60 kg)
   corresponde a portas com altura de 2300x1000mm de largura
- Considerando a espessura de vidro de 10mm, a capacidade indicada (80 kg)
   corresponde a portas com altura de 2000x1300mm de largura
- Fácil instalação. Não necessita de mecanização do vidro
- Ambidextras: Para portas direitas ou esquerdas / aplicação superior ou inferior
- Aplicação embutida em aros de madeira, alumínio ou aço
- Com regulação 2D - Altura e largura
- Ângulo abertura a 180º
- Funcionamento silencioso
- Acabamentos em aço inox satinado, branco traffic ou cinza mate
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Chapa testa
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ARO PORTA

SOLUÇÃO COMPLETA PARA PORTAS PLANAS EM VIDRO

Asa para porta
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Fixação com
adesivo forte
(incluído)

Fixação com
com cola UV

DV.TEG.310.2D / DV.TEG.310.2D.80
TECTUS GLASSminimalista - elegante - funcional
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Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520 
Fax: +351 234 625 580 
E-mail: geral@batista-gomes.pt
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