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Nova geração multifolhas

A transformação dos espaços

JANELAS E PORTAS

EFICIENTES ANTIRUÍDO SEGURAS ISOLANTES 
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Patrocinador oficial da equipa de ciclismo 
Deceuninck–Quick - Step

ThermoFibra



OpenMax PREMIUM
A Deceuninck desenvolveu um inovador sistema 
modular que permite que cada folha abra de forma 
independente, sendo possível orientá-las (todas as 
folhas) para o interior ou para o exterior, ajudando 
assim a libertar espaço. 
O seu sistema exclusivo permite que cada folha se 
coloque e deslize individualmente, ao contrário do 
tradicional sistema dobrável. 
Dessa forma consegue passar despercebido no 
interior e criar transições amplas e diáfanas entre 
compartimentos ou nas saídas para o jardim ou 
terraço.  

Sistema de abertura

Ferragens de abertura  

 

Ensaios de referência

 

Norma UNE  EN 14351-1         Valores

Classe 4

Classe 5A

C3

Abertura deslizante multifolha

Ferragem multifolha oculta (só se vê a manete) de 2, 
3, 4, 5 e 6 folhas. Até 90 kg por folha

2500 x 2100 em 3 folhas

Permeabilidade ao ar  

Estanquidade à água
Resistência ao vento  

Uf
(W/m2K) 0,98

As janelas de PVC 
representam a melhor opção 
de sustentabilidade pela sua 
combinação de alto 
rendimento e baixo impacto 
ambiental. Optar por janelas 
de PVC contribui para a 
redução dos gases de efeito de 
estufa.

40 cores disponíveis e 
3 acabamentos à escolha

Dispomos de uma gama de 40 
cores com um revestimento de 
larga duração. Os produtos são 
ensaiados com raios ultravioleta e 
oferecem uma garantia de 5 
anos, com todas as vantagens 
técnicas. Oferecemos três 
acabamentos: foliado, lacado e 
pigmentado em massa.

OpenMAX facilita a limpeza e ventilação da sua estrutura, 
ao mesmo tempo que oferece versatilidade e segurança. 
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Construir um lar sustentável 
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