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ATENÇÃO!!!! Caso faltem as informações abaixo citadas nos projetos a nós enviados, 

consideraremos autorizados a adotarmos nosso padrão sem aviso prévio. 
 

• Fixos com ferragem 1329: Distancia da borda – 150mm 

• Altura para dobradiças portas de abrir serão: 

               Até 800mm = 100m 

               De 801mm a 1499mm = 200mm              

               Acima de 1500mm = 300mm 

• Básculas: ferragens 1123/1523 

• Portas Pivotantes (de abrir) : 1101/1103/1335 /1520 (altura de 1050mm ao centro)  

Caso tenha rodapé com larguras acima de 15mm as dobradiças serão alinhadas. 

• Altura de puxadores box correr/abrir: 1000mm. 

• Altura fechadura/puxador para portas: 1050mm até o centro.  

• Portas de correr: 1125 (1 roldana para cada 25 kgs) / 3530 (altura de 1050mm até o centro) 

• Portas de correr para somar trilho inferior ou superior: A Informação deverá estar descrita no projeto. 

 

Janelas: ferragens 1125/ 1629-j/ 335-j (roldana, puxador e trinco) 

 

Janelas: ferragens 1125/1570 v/v 

 

Janelas: ferragens 1125/1571 v/a 

 

Maxin-ar: Ferragens 1921/haste 
 

 

 

 

Em caso de reposição é expressamente necessário que venham todas as informações do pedido gerador. 
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Altura de fechadura/puxador para janelas:  
Altura abaixo de 900mm –  no centro 

Altura acima de 900mm até 1700mm – 450mm 

Altura acima 1700mm – especificar no projeto 

 

Altura de fechadura/puxador para janelas:  
Altura abaixo de 900mm – no centro 

Altura acima de 900mm até 1700mm – 450mm 

Altura acima 1700mm – especificar no projeto 

 

Altura de fechadura/puxador para janelas:  
Altura abaixo de 900mm – no centro 

Altura acima de 900mm até 1700mm – 450mm 

Altura acima 1700mm – especificar no projeto 

 

Haste das maxin-ar: 
Largura abaixo de 330mm – especificar no projeto 

Largura acima de 330mm a 380mm – haste de 250mm 

Largura acima de 380mm a 430mm – haste de 300mm 

Largura acima de 430mm – haste 350mm 

 


