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Portas de Giro e Maxim-ar
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®
Linha Elegance
Portas de Giro e janelas Maxim-ar

Principais características

®
Portas de Giro Elegance

®
Janelas Elegance Max

Aplicações

®
A Linha Elegance para portas de giro e janelas maxim-ar
apresenta detalhes inéditos no mercado brasileiro, criando
possibilidades de montagens e combinações para atender as
mais diversas solicitações de projeto.
São produtos robustos, sofisticados, versáteis, fáceis de
manusear e extremamente duráveis, que atendem a todas as
exigências das normas ABNT correspondentes.

• Contramarcos tubulares exclusivos, desenvolvidos
e patenteados pela Sapa;

• Ampla gama de venezianas, arremates e reforços
sobrepostos ao conjunto;

• Perfil terminal para venezianas triplas, um novo
conceito de acabamento;

• Soluções para bay windows com ângulos de 90 e
135 graus;

• Perfis para telas mosquiteiras:
• Exclusivo sistema de pinásio.

• As mais robustas do mercado, com bitolas 30, 36 ou
42mm;

• Integração total com as janela e portas de Correr
®

Elegance;
• Nas versões 36 e 42mm, possibilita o uso de veda

portas, acessório que auxilia na vedação inferior,
dificultando a entrada de água, poeira e insetos, e
melhorando o comportamento acústico do conjunto;

• Com seu sistema modular, facilita a possibilidade de
vencer grandes vãos em conjunto com paineis fixos;

• Acessórios especiais;
• Guarnições em EPDM;
• Marcos de 50 mm.

• Janelas fixas e maxim-ar;
• Bitolas 30, 35 ou 42mm;
• Folhas com ou sem baguetes, comportando vidros
de 4 a 18 mm;

• Possibilidade de conjugação com janelas e porta de
®

correr e de giro Elegance, formando bandeiras,
peitoris e quadros laterais;

• Acessórios especiais;
• Guarnições em EPDM;
• Marcos de 50 mm.

• Residências isoladas ou condomínios fechados;
•Edifícios de apartamentos de todos os portes e
níveis de sofisticação;

• Edifícios públicos;
• Hotéis, hospitais, escolas, clínicas, igrejas, clubes,
lojas, shopping centers, restaurantes, agências
bancárias.






























































































































































































































































































































