Tecnologia para portas e janelas

Acessórios para Portas
Barras antipânico e molas aéreas.
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96h Express, o que é?
O serviço 96h EXPRESS consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido1, garantindo
a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

Pensado para você!
Preocupada com a satisfação, sucesso e como prova do forte compromisso e respeito com nossos clientes
e parceiros, a Roto Fermax criou o serviço 96h EXPRESS.
Com o 96h EXPRESS, o seu pedido é faturado em até 4 dias.
Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte
do serviço 96h EXPRESS.
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Conheça os produtos que fazem parte desse serviço e descubra como se beneficiar.

O prazo de 96 horas refere-se ao faturamento do pedido, e não ao prazo de entrega!

Roto Fermax 96h Express

Preparados para atendê-los!
Com o objetivo de otimizar a entrega de pedidos e garantir que os prazos
acordados sejam cumpridos, utilizamos um sistema de gerenciamento de estoque
que nos possibilita maior rapidez e assertividade em nossas entregas.
Entregamos em todo o Brasil
No dia certo, na quantidade
certa e com a melhor qualidade
possível. Por meio de parcerias
com grandes empresas
especialistas em transporte e
logística, entregamos o seu pedido
onde você estiver e quando
você precisar!

Nossa estrutura em Colombo - PR
4.000 locais de armazenamento;
1.200 m² de estoque;
n 2.500 produtos em estoque;
n 14 funcionários atuanto na logística;
n Fábrica própria.
n
n

Estoque

Fábrica

Roto Fermax, soluções para fortalecer o seu negócio.

Barras antipânico
Modelo 378 - um ponto de travamento central.

 Um ponto de travamento;
 Travamento central;
 Aplicável em porta de folha única ou dupla;
 Reversível, para portas que abrem para a esquerda ou
direita;
 Aplicável em portas de até 1300mm de largura;
 Alto Tráfego;
 Maçaneta ergonômica;
 Maçaneta aplicável em portas com até 70mm de
espessura;
 Certificada CE, testada de acordo com a EN 1125 e
EN 1634;
 Alta resistência a corrosão, acabamento em pintura
epóxi prata;
 2 anos de garantia.

Barras antipânico
Modelo 376 - dois pontos de travamento superior/inferior.

 Dois pontos de travamento;
 Travamento superior/inferior;
 Aplicável em porta de folha única ou dupla;
 Alto Tráfego;
 Reversível: modelo aplicável em portas com abertura
para a direita ou esquerda;
 Aplicável em portas de até 1300mm de largura e altura
máxima de 2500mm.
 Prolongador opcional, para portas de até 3350mm de
altura.
 Certificada CE, testada de acordo com a EN 1125 e
EN 1634;
 Alta resistência a corrosão, acabamento em pintura
epóxi prata;
 2 anos de garantia.

Barras antipânico
Modelos 376 e 378 - detalhes técnicos

B
 AP01 - Barra antipânico reversível modelo 378 - prata
 BAP02 - Barra antipânico reversível modelo 376 - prata
 MAP01 - Maçaneta e cilindro de acionamento - prata
 KEB01 - Prolongador p/modelo 376 - prata

Modelo 376

378

1 ponto de travamento

Modelo 378

376P

2 pontos de travamento

376P

3 pontos de travamento

Modelos 376 e 378

L 1300 máx.

165

L - 55

99

55

378

376P

4 ou 5 pontos
de travamento

376P

Mola Aérea de sobrepor
Modelo 121- Eficiência e durabilidade em uma mola compacta.

M
 odelo compacto, ideal para instalação nos modelos
mais comuns de portas do mercado;
T
 ráfego médio;
M
 ultipotência, força de fechamento ajustável durante
a instalação;
 Intercambiável com padrão de mercado;
R
 eversível;.

g MOL02 - Mola aéra de sobrepor modelo 121 - prata
g MOL04 - Mola aéra de sobrepor modelo 121 - branca

Características
Potência

Tamanho / Peso de porta

121

2

850mm / 40kg

X

3

950mm / 60kg

X

4

1100mm / 80kg

X

Ângulo máximo de abertura

180º

Velocidade de fechamento (180°-15°) e golpe final (15°- 0°) ajustáveis

X

Braço ajustável sem parada

X

10 máx.

40

65 min.

40

50

50

40

Teto

181

Mola Aérea de embutir
Modelo 2420 - Alta eficiência em uma mola compacta e discreta.

 Compacta;
 Multipotência;
 Mecanismo de parada opcional;
 Estética, totalmente oculta quando a porta está fechada;
 Aplicável em portas com espessura mínima de 42mm;
 Certificada CE, testada de acordo com a EN1154;
 Reversível, um único produto pode ser instalado em portas
com abertura para a direita ou esquerda;
 Alta performance, ação por came oferece facilidade de
abertura e eficiência no fechamento da porta.

g MOL03 - Mola aéra de embutir s/ parada modelo 2420 - prata
g MEP01 - Mecanismo de parada p/ modelo 2420 - cinza

Características
Tamanho / Peso de porta

2420

2

850mm / 40kg

X

3

950mm / 60kg

X

4

1100mm / 80kg

X

Certificada de acordo com a EN1154

X

Resistência ao fogo, quando utilizada com proteção itumescente Briton 2420.IP

90 min

Ângulo máximo de abertura

120º

Velocidade de fechamento (180°-15°) e golpe final (15°- 0°) ajustáveis

X

99

23

3

8.5

42
3

8.5

17

20

max.16

145

440

145

440

3

42

33
4

Ø31

3

8.5

8.5

8.5

23
max.16

17

286 x 36

4

Ø31

99

286 x 36
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