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MINILINE

U = 1.91 W/m2K *

O sistema de correr minimalista para vãos de grandes dimensões.

O sistema Miniline foi concebido como uma solução térmica 

de correr com base em dois ou mais semi-perfis ligados 

entre si através de uma poliamida. Graças ao seu sistema 

inovador de rolamentos, esta solução consegue suportar o 

peso de vidro s de grandes dimensões.

Opção adequada para mercados de moradias e construção 

de alta qualidade, com design moderno, apresenta níveis 

de isolamento térmico e atenuação acústica elevada. O 

sistema está dividido em 4 modelos principais: versão base, 

piso integrado, guilhotina e pivotante.

• Diferentes soluções adaptadas a cada necessidade 

• Vão de grandes dimensões com várias folhas móveis

• > 500 kg: movidos com uma mão

* Dimensões 3200 mm x 3000 mm
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JANELAS DESLIZANTES COM 
LINHAS MINIMALISTAS, COMO 
PRINCIPAL CARACTERÍSTICA 
A UTILIZAÇÃO DE VIDROS 
AUTOPORTANTES, PERMITEM 
AINDA GRANDES ÁREAS 
ENVIDRAÇADAS COM MENOR 
EXPRESSÃO DE ALUMÍNIO.

Os nossos parceiros para a realização de ensaios de tipo inicial, foram os 

organismos notificados.

Tendo em vista a obtenção da respectiva marcação CE, este sistema 

foi submetido a ensaios de tipo inicial (ITT) , através de um vão de duas 

folhas com 3,20x3,00m (LxH) com objectivo claro de garantir uma melhor 

performance, maior conforto térmico e acústico.

DADOS TÉCNICOS

TIPO DE 
ENSAIOS

RESULTADOS 
OBTIDOS

Permeabilidade ao ar; 

Estanquidade à água;

Resistência à carga de vento;

Determinação da atenuação acústica;

Coeficiente de transmissão térmica;

CLASSE 4

CLASSE 8A

CLASSE A4

RW  (Ci CTR )= 35 (-1i-5)DB);

U = 1,91 W/M K

MEDIDAS E PESOS ACONSELHÁVEIS

• Solução base/tradicional: vidro 
deslizante 4,00x5,00: Porta rolamento 
e sem limite de peso

• Solução low-cost - 3,20x2,50_2 
rolamentos: 160 kg por folha

• Solução piso integrado - 3,20x2,80: 4 
rolamentos: 180kg por folha

• Solução guilhotina: 4,00x3,80

• Solução pivotante: 1,70x2,80

TIPOLOGIAS
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