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Com as portas elevadoras de correr, o sistema de abertura divide-
-se em dois movimentos: a folha eleva-se do aro inferior e pode 
ser movida lateralmente, como uma porta de correr. Com este 
sistema de elevada tecnologia, pode ter portas com dimensões 
acima de 3 metros de altura por cada folha móvel. Dotadas de 
ferragens especiais, a folha eleva-se e move-se com um simples e 
suave movimento com a mão.

ELEVADORAS

SISTEMA DE ABERTURA

FERRAGENS

VIDRO

PERFIS DE PVC

RODÍZIOS

Abertura de elevadora com fecho  
térmico mediante vedantes de 
isolamento

Ferragem especial para  
elevadoras de correr.

Espessura de vidro de 20 a 51 mm.

Perfis de PVC específicos  
para elevadoras de correr.

Rodízios especiais, suportando  
até 300 kg de peso por folha móvel.

• Propriedades de isolamento melhoradas

• Ombreira e carril-guia em alumínio ou PRFV

• Espessura de vidro até 51 mm

• Impermeabilização integrada para uma  qualidade superior da porta

• Ensaios de isolamento acústico até Rw = 44dB

• Disponível em vários tipos de acabamento (cores lacadas e imitação 
de madeira)
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Uw
W/m2 K

dB

1,1

1,3

1,4

Permeabilidade ao ar

Estanquidade à água

Resistência ao vento

6 /16 / 4 BE

6 / 16 / 4 BECS

6 / 16 / 4 BE

argón

4

E750

C3/B5

1,27

1,49

1,57

33 (-1,-3)

33 (-1,-3)

33 (-1,-3)

Ensaios realizados para portas elevadoras de correr de 2 
folhas móveis com 3000 x 2200.

Ensaios realizados para portas elevadoras de correr com 2 
folhas móveis com 3590 x 2300.

Poupam energia. A tecnologia de janelas eficientes 
de PVC Caixiave dotadas de vidros duplos isolantes 
adequados, podem contribuir para reduzir até 68% as 
perdas de energia que ocorrem através das janelas. 
 
Isolam do ruído. Silêncio em sua casa significa conforto. 
Com janelas eficientes PVC Caixiave, dotadas de vidros 
adequados, podem reduzir a sensação do ruído exterior até 
32 vezes (o equivalente a uma atenuação acústica de 50 dB). 
 
Oferecem segurança. As janelas eficientes de PVC 
Caixiave estão dotadas de reforços em aço e ferragens 
anti-intrusão, as quais permitem obter elevados padrões 
de segurança. 
 
São isolantes. As janelas eficientes de PVC Caixiave 
protegem do calor, do frio, da chuva e do vento. Conforto 
garantido 365 dias por ano na sua casa. 
 
100% recicláveis. As janelas e portas de PVC Caixiave são 
100% recicláveis e cumprem com todos os objetivos da 
Economia Circular: minimizam o uso de recursos naturais 
e reduzem a produção de resíduos e emissões de CO2. 
Produtos que garantem uma longa durabilidade. 
 
Sustentáveis. As janelas e portas de PVC Caixiave cumprem 
com os mais exigentes requisitos de sustentabilidade. 
Janelas e portas de PVC concebidas para reduzir os impactes 
ambientais ao longo do ciclo de vida do produto e do edifício.
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