
O  H A B I T A T  D E  H O J E
O S  C A I X I L H O S  D E  A L U M Í N I O 

D A  A R Q U I T E C T U R A  C O N T E M P O R Â N E A

The world looks better



Desde há mais de 50 anos, a Technal é um dos líderes indiscutíveis da 

concepção e distribuição de sistemas construtivos em alumínio para o 

sector residencial e de serviços. A sua oferta de serviços diversificada, 

as suas prestações, a sua ergonomia e a sua elegância seduzem tanto 

os arquitectos como os particulares. Desde sempre, a marca fez da sua 

projecção internacional uma prioridade e, hoje em dia, para além da sua 

histórica presença nos principais mercados europeus, desenvolve 

a sua actividade nos cinco continentes.
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A Technal presta uma especial atenção à 

harmonização dos princípios estéticos e 

ecológicos até conseguir soluções que respeitam 

o meio ambiente. A caixilharia de alumínio 

Technal é uma combinação de design minimalista, 

reduzidas massas de alumínio e aproveitamento 

da energia solar, para oferecer janelas de estética 

subtil, grande eficácia isolante e que resultam em 

fontes de luz e poupança.

Conforto acústico 
Sete em cada dez pessoas reconhecem ter problemas 

com o ruído no seu dia a dia. A redução deste 

ruído (o que hoje chamamos poluição acústica) é 

uma prioridade. Para o conseguir fazem-se estudos 

específicos testando diferentes opções de vidro, para 

melhorar as prestações acústicas das janelas mesmo 

em situações especialmente adversas.

JANELAS DE SACADA DE CORRER

JANELAS E PORTAS |  JANELAS DE SACADA DE CORRER
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Conforto 
térmico 
Para conseguir 

janelas perfeitamente 

isolantes,combinam-se 

perfis de alumínio com 

ruptura de ponte térmica 

com vidros duplos de 

altas prestações. O 

resultado é submetido 

a testes exaustivos. 

Hoje, as janelas de 

sacada ou as aberturas 

envidraçadas de 

grandes dimensões já 

não são um obstáculo 

para o conforto, tanto 

no verão como no 

inverno. As novas 

caixilharias constituem 

verdadeiros escudos 

térmicos, protegendo 

o interior do lar das 

condições climáticas 

exteriores.  

Protecção 
contra 
intrusão
As janelas de qualidade 

actuais resistem melhor 

às tentativas de intrusão 

das habitações, já que 

um vidro duplo é mais 

difícil de partir e os perfis 

de alumínio contribuem 

para reforçar a solidez 

do caixilho. Além disso, 

existem várias opções 

para melhorar a segurança, 

desde vidros especiais 

anti-vandalismo até 

sistemas de reforço das 

janelas, como ferragens 

de segurança ou muletas 

com chave. 

JANELAS E PORTAS |  JANELAS DE SACADA DE CORRER
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Motorização
A Technal propõe a motorização de vãos de correr LUMEAL de grandes dimensões (até 4,5 metros de largura por 

2,8 metros de altura). A folha de serviço motorizada pode alcançar dimensões até 2,65 metros de largura por 2,18 

metros de altura, com um peso máximo de 250 quilos. Totalmente integrado na ombreira, o sistema de motorização 

permite optimizar a superfície envidraçada. A motorização facilita a movimentação da folha de correr, com um 

deslocamento lateral silencioso de aproximadamente 15 cm/segundo (segundo as dimensões), permitindo o fecho 

e a abertura da folha automáticos. Conforme as normas de segurança, perante um obstáculo, o movimento da folha 

detém-se e inicia uma marcha atrás. A manobra pode efectuar-se manualmente no caso de falta de energia   
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Adaptação 
universal
A janela de sacada de 

correr é uma aplicação 

excepcionalmente 

apta para os perfis 

de alumínio, porque 

beneficia das 

suas qualidades 

de resistência à 

deformação e ao 

desgaste sem ocupar 

espaço e, por sua vez, 

permite criar caixilhos 

esbeltos e manejáveis 

sem esforço.

Grandes 
dimensões
A Technal tem soluções 

específicas para poder 

disfrutar de grandes 

espaços envidraçados 

aproveitando ao máximo 

a luz natural sem perder 

conforto. As janelas de 

correr Technal são um 

exemplo. Com soluções 

de duas até oito folhas 

ou galandages, pode 

chegar a uma largura 

até 12m compostos por 

janelas de correr, para 

que a sua casa esteja 

totalmente aberta ao 

exterior e para que 

disfrute da luz natural 

e da paisagem ao 

máximo.

JANELAS E PORTAS |  JANELAS DE SACADA DE CORRER
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Cortinas 
de luz 
Graças ao princípio 

construtivo que 

permite conceber 

caixilhos à medida, 

associado às prestações 

técnicas dos perfis 

de alumínio Technal, 

podem inventar-se 

novas formas de 

construção. Cortinas 

de luz, integralmente 

envidraçadas, aumentam 

as perspectivas 

mediante janelas 

de sacada de correr 

montadas em esquina 

sem montante, bow- 

-window, envidraçados 

de grandes dimensões, 

portas pivotantes para 

jogar com os volumes, 

etc.

JANELAS E PORTAS |  JANELAS DE SACADA DE CORRER
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JANELAS DE BATENTE

JANELAS E PORTAS |  JANELAS DE BATENTE
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a escolha fica ao critério 

criativo do projectista ou 

utilizador.

De realçar a vista central 

da união entre 2 folhas da 

Soleal Minimal, de apenas 

66 mm, representando 

um ganho significativo 

de luz natural quando 

comparada com 

outras janelas de 

alumínio actuais e 

com ganhos solares 

que geram economia 

de aquecimento e de 

electricidade.

Altas 
prestações
As janelas de 

batente SOLEAL são 

íntegralmente concebidas 

com ruptura de ponte 

térmica, tanto nos aros 

como nas folhas, e podem 

incorporar vidros de altas 

prestações de isolamento, 

até 4cm de espessura.

Estética e

desenvolvi-
mento

durável
SOLEAL associa altas 

prestações com estéticas 

variadas e cuidadas até 

aos últimos detalhes. 

Acessórios à cor do 

caixilho, perfis disponíveis 

nas cores da palette 

TECHNAL, com opção 

bicolor (interior/exterior), 

soluções de janela de 

batente “Minimal” ou 

“Vista”, com cantos de 

clipar, arredondadas ou 

direitas, dobradiças finas 

ou trabalhadas,puxadores 

de cremone ou design: 



16 JANELAS E PORTAS |  JANELAS DE BATENTE
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Renovação 
térmica
Quanto a prestações, 

as janelas novas 

com ruptura de 

ponte térmica 

podem significar até 

15% de poupança 

em aquecimento 

e ar condicionado. 

O coeficiente de 

transmisão térmica 

(Uw) de uma janela de 

alumínio com ruptura de 

ponte térmica equipada 

com vidro duplo de 

baixa emissividade 

alcança 1,6 W/m2.K, 

contra mais de 4,5 no 

caso de uma janela 

de madeira com vidro 

simples.

Maior 
discrição
Do exterior e em posição 

fechada, a única coisa 

que se vê da folha 

“Minimal” é o bite 

exterior, de apenas11 

mm, sendo este de 36 

mm no caso de uma 

folha “Vista”. A folha 

“Vista” apresenta os 

seus perfis de folha 

móvel visíveis desde o 

exterior. Por dentro, a 

muleta está centrada no 

montante.
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PORTAS

JANELAS E PORTAS |  PORTAS
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Escolher 
a porta de 
entrada
Concepção ecológica 

e desenvolvimento 

sustentável são os 

pressupostos que 

nortearam a criação 

da porta Soleal. 

Fruto de vários anos 

de investigação e 

desenvolvimento, esta 

gama oferece um novo 

leque de propostas 

estéticas, ergonómicas e 

de grande altura.

Segurança
Para garantir a 

segurança da sua 

casa, as portas Technal 

estão equipadas com 

pontos que dificultam 

a desmontagem e 

com fechaduras de até 

três ou quatro pontos 

de fecho. Segundo 

os modelos, também 

oferecem dispositivos 

específicos, tais como 

fechaduras multiponto 

compactas, terminais 

de fecho anti-pé de 

cabra, perfis de união 

entre a folha e o aro 

anti-entalamento, etc. 

Há outros sistemas de 

segurança disponíveis 

de forma opcional. 

A Technal propõe 

inclusivamente portas 

blindadas!

Prestações
Integralmente concebida 

com ruptura de 

ponte térmica, e 

personalizável com 

diversas possibilidades 

de painéis decorativos, 

a porta SOLEAL 

oferece uma estética 

e umas prestações em 

concordância com a 

linha de janela de peito 

e de sacada SOLEAL. As 

suas particularidades 

de montagem 

(drenagem oculta, sobre 

pivot, etc.), e sobretudo 

a suas prestações 

térmicas (Uw = 1.9 W/

m2.K),

estanquidade (A4-E2A-

VC3) com perfil soleira 

PMR, conforto de 

acessibilidade, fazem 

a Soleal uma proposta 

única.

Mobilidade 
reduzida
Um dos pontos fortes 

da porta SOLEAL é o 

seu perfil de soleira 

extraplano que não 

representa nenhum risco 

para as pessoas com 

mobilidade reduzida. 

SOLEAL também é a 

porta dos novos desafios, 

principalmente para 

aberturas de grandes 

dimensões, para uma 

passagem confortável, 

em diferentes versões, 

vãos de uma folha, duas 

folhas ou compostos 

(conclusões dos ensaios 

Classe 8 Uso intensivo).

JANELAS E PORTAS |  PORTAS
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RENOVAÇÃO
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Criar uma nova 

abertura ou ampliar 

uma já existente pode 

significar ganhar um 

ambiente adicional 

e abrir a sua casa ao 

mundo. Permita que 

a luz natural partilhe 

cada momento da sua 

vida.

Protecção do 
meio ambiente
Para a Technal, 

contribuir para 

a protecção do 

meio ambiente é 

um compromisso 

permanente. Ao 

escolher janelas de 

alumínio Technal, 

compromete-se e 

disfruta plenamente 

de uma nova dimensão 

do conforto. O frio 

fica lá fora. Atenuam-

se os ruídos da rua. 

Desaparecem as 

correntes de ar e as 

oscilações dos vidros. 

Vai gostar de estar em 

casa. E, como se isso 

fosse pouco, ainda 

poupa no aquecimento 

e ar condicionado.  

Desfrutar da 
luz natural
Substituir vãos em mau 

estado por janelas de 

alto rendimento térmico 

reduz imediatamente 

e sensivelmente a 

factura de consumo 

energético. Além 

disso, a esbeltez dos 

perfis Technal permite 

optimizar a área 

envidraçada e disfrutar 

de um espaço inundado 

de luz natural todo o 

dia.
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Mais luz!
Ao escolher o alumínio, escolhe os perfis isolantes mais esbeltos do mercado. 

Graças a isso pode permitir-se aumentar as dimensões das aberturas da sua 

casa sem ter que levar a cabo reforços estruturais. Esta esbeltez dos caixilhos 

sublinha a elegância do interior do seu lar e, sobretudo, aumenta a exposição à 

luz natural de forma notável.    
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Optimizar o 
espaço
Trocar as janelas de uma 

casa, especialmente 

quando se trata de uma 

casa antiga, permite 

reorganizar o espaço 

interior para ganhar 

metros e facilitar 

os movimentos. Os 

grandes janelões de 

um edifício clássico ou 

a janela de um estúdio 

abrem-se “à francesa”, 

ou entreabrem-se 

por cima graças 

ao princípio oscilo-

batente e basculante, 

permitindo assim a 

ventilação de espaço 

sem comprometer a 

segurança das crianças 

que brincam em casa. 

Pense também nas 

possibilidades que 

oferece o modo de 

abertura de correr. Por 

exemplo, a instalação 

de janelas de correr 

para substituir janelas 

de batente significa um 

aumento notável da 

superfície útil interior. 

A colocação de uma 

janela de correr  por 

cima do lava louça de 

uma cozinha permite 

optimizar tanto a vista 

como a ventilação e o 

espaço disponível para 

cozinhar.    
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VERANDAS



28 VERANDAS
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Um projecto 
de nova 
construção?
Está a pensar construir 

uma obra nova? Integre a 

veranda nos seus planos 

desde o princípio. É 

uma solução partilhada 

pelos arquitectos, 

em particular no caso 

de projectos de altas 

prestações ambientais. E 

assim, numa perspectiva 

de desenvolvimento 

sustentável, a casa 

converte-se no protagonista 

do seu próprio consumo 

energético, obtendo o 

maior aproveitamento da 

situação. A veranda pode 

desempenhar então com 

eficácia a sua função de 

regulador térmico.   

Inventar uma 
nova vida
Tomar a decisão 

de instalar uma 

veranda na sua casa 

não só responde 

à necessidade de 

ganhar espaço, como 

corresponde a um 

desejo de “mudar 

de vida”. Este desejo 

vai muito além das 

considerações práticas: 

a sua varanda  

converte-se num 

projecto único que 

poderá concretizar 

tal como o imagina e 

permitir-lhe-á descobrir 

novos hábitos de vida. 

Na realidade trata-se 

de um espaço para 

inventar novas 

formas de vivência e 

convivência no seu lar.

Reabilitar 
o seu 
património
No caso de projectos 

de reabilitação, a 

veranda Technal 

converte-se num 

investimento de 

grande valor 

acrescentado, em 

várias perspectivas. 

Primeiro, porque 

aumenta notavelmente 

a superfície habitável 

útil, sem ter em 

paralelo uma pesada 

e complexa obra de 

alvenaria. Depois 

porque, ao modificar 

profundamente a 

organização do espaço 

interior, contribui 

activamente para a 

sua revalorização, a 

sensação de conforto, 

a percepção do espaço 

e da luz natural. 

Por último, porque 

aumenta o valor da 

sua propriedade, tão 

atraente por fora como 

por dentro.  

VERANDAS
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Que modelo de tecto 
escolher?
Um telhado de asnas tubulares para responder às 

exigências mais altas de prestações e acabamento: 

isso é JADE, com a pureza das suas linhas e a 

modernidade do seu design. Além disso, a patente 

Technal permite criar tectos de pendente variável de 

qualquer ângulo. Um tecto de design clássico, mais 

tradicional e de instalação mais simples: esta é a 

solução TOURMALINE.

VERANDAS
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Melhorar 
o conforto 
interior
Uma veranda mal isolada 

não pode utilizar-se todo 

o ano e, além disso, não 

responde às exigências da 

Regulamentação Térmica. 

Ao contrário, uma veranda 

íntegralmente protegida, 

dotada de uma estrutura 

completa de ruptura 

de ponte térmica e de 

painéis isolantes, preserva 

perfeitamente o conforto 

interior. Pode aquecer-se 

no inverno sem nenhum 

desperdício. Na primavera 

e no outono, a veranda 

transmite o calor do sol ao 

resto da casa. No verão, o 

sistema de protecção solar 

reduz a incidência do sol, 

enquanto a abertura no 

tecto permite a ventilação 

natural e a entrada de ar 

fresco. 

Um material 
de altas  
prestações
A grande maioria das 

verandas são realizadas 

em alumínio. Para 

conseguir um maior 

isolamento deve 

utilizar-se vidro duplo 

e perfis com ruptura 

de ponte térmica. 

O alumínio é, sem 

a menor dúvida, o 

material ideal para este 

tipo de realizações.

  VERANDAS
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Um projecto muito pessoal
Instalar uma veranda é um projecto importante. No 

processo de elaboração do projecto, é aconselhável 

a colaboração de um arquitecto. Ajudá-lo-á a obter 

um bom aproveitamento do espaço interior e uma 

boa integração com a fachada. Além disso, existe 

um configurador de verandas 3D que o ajudará a 

criar a varanda dos seus sonhos. Para conseguir a 

licença de obra, será necessária a intervenção de um 

profissional.

Protecção solar e ventilação 
O conforto da sua veranda define-se em função 

das suas necessidades e dos seus desejos, da 

orientação da sua casa e da atmosfera que procura. 

Este conforto também depende dos seus hábitos de 

vida. Por exemplo, a protecção solar e a ventilação 

da varanda podem ser automatizadas, assim como o 

aquecimento ou o ar condicionado. Estas opções são 

particularmente interessantes quando se encontra 

fora de casa, durante o dia ou durante as férias: o 

ambiente dentro da varanda permanece constante, 

quaisquer que sejam as condições meteorológicas.

VERANDAS
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Jogos de 
cores
O acabamento 

anodizado realça a 

textura do alumínio. O 

acabamento lacado 

potencia as cores efeito 

madeira, os vivos, os 

pastéis e os escuros 

da paleta das 40 cores 

mais usadas assim 

como de todas as outras 

cores lacadas. 

  VERANDAS
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PROTECÇÃO 

SOLAR E 

GUARDAS
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PROTECÇÃO SOLAR

A gama NOTEAL é um conjunto de soluções de persianas de batente e de 

correr, e de painéis de protecção, que permitem a gestão da incidência solar 

e a optimização da ventilação natural com toda a segurança. Para filtrar a luz 

segundo a exposição das fachadas da casa, pode escolher entre várias versões 

de acabamentos: lâminas de alumínio opacas, fixas ou orientáveis, a toda a 

altura ou a meia altura, etc.  

PROTECÇÃO SOLAR E GUARDAS  |  PROTECÇÃO SOLAR
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Aberturas 
modernas
A Technal propõe 

múltiplas aplicações 

de persianas de 

correr suspensas 

desde um módulo 

de 30 mm, assim 

como a possibilidade 

de integrar uma 

motorização no rail.

A portada do Mediterrâneo
Própria do Mediterrâneo, a portada com abertura manual para fora assegura uma 

protecção parcial mediante lâminas fixas, proporcionando assim uma ventilação 

natural. 

Semelhante à estética da persiana de madeira (30 mm), NOTEAL também existe 

na versão de batente com acabamento tradicional.

PROTECÇÃO SOLAR E GUARDAS  |  PROTECÇÃO SOLAR
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GUARDAS

PROTECÇÃO SOLAR E GUARDAS  |  GUARDAS
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Respeitar os 

regulamentos e 

privilegiar uma 

estética intemporal 

são os dois 

fundamentos da linha 

de guardas Technal 

para varandas e 

terraços.

Soluções 
adequadas
As composições 

possíveis de guardas 

GYPSE são múltiplas: 

com grande variedade 

de enchimentos: 

travessas e apainelado 

contínuo, vidro, chapa, 

Cruz de Santo André… 

Também existe uma 

versão clássica com 

prumos verticais de 

alumínio.

Linhas 
depuradas
A guarda GYPSE 

foi objecto de uma 

extensa investigação 

de design. Articula-se 

à volta do princípio do 

duplo prumo, que a 

converte numa criação 

de linhas depuradas e 

aéreas.

PROTECÇÃO SOLAR E GUARDAS  |  GUARDAS
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ALUMÍNIO, UM MATERIAL DE FUTURO

GUIA TÉCNICO

Investindo 
no meio  
ambiente
O alumínio tem qualida-

des notáveis que con-

tribuem para a proteção 

do meio ambiente: é 

totalmente reciclável, 

oferece uma duração ex-

cepcional e requer muito 

pouca manutenção. 

Neste sentido, a Technal 

colabora com diversas 

associações e empre-

sas especializadas cuja 

missão é melhorar o 

processo de reciclagem 

do alumínio e reducir 

as emissões de CO2 

ao longo da vida dos 

produtos. Além disso, o 

esforço da Technal em 

matéria de Investigação 

e Desenvolvimento 

permitiu conseguir uma 

excepcional melhoria 

das prestações dos 

produtos em termos de 

isolamento, tanto tér-

mico como acústico.

Fácil 
manutenção

Para a limpeza dos cai-

xilhos Technal basta em-

pregar água com sabão 

(pH neutro) enxaguando 

de seguida com água 

limpa (evitar detergen-

tes industriais agressi-

vos e abrasivos).

A frequência de limpeza 

mais aconselhável é de:

- Quatro vezes por ano 

nas zonas urbanas.

- Duas vezes por ano em 

zonas rurais.

- A cada dois meses em 

zonas industriais.

- A cada dois meses, 

ou mensalmente, em 

lugares situados frente 

ao mar.

Para as partes não 

expostas à chuva, a 

limpeza deve realizar-se 

mais frequentemente. 

Deve também evitar-se a 

acumulação de sujida-

de tanto nos rails das 

janelas de correr como 

nas zonas de evacuação 

de água para garantir 

uma óptima drenagem 

e rolamento. Para isso é 

suficiente aspirar estes 

resíduos com o bico de 

pato do aspirador.

Aplicar um pouco de 

óleo lubrificante em 

todos os mecanismos 

de accionamento: 

fechaduras, dobradiças, 

acessórios… garante o 

bom funcionamento das 

portas e janelas. 

Para a manutenção do 

alumínio lacado, um 

polimento de pintura 

de automóvel permite 

conservar o aspecto 

original. 

Finalmente, os produtos 

siliconados preservam a 

elasticidade das juntas 

de EPDM.
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Grande selecção de cores

A Technal oferece uma extensa gama de cores que dá ao 

alumínio uma riqueza de acabamento, efeitos de luz e de 

materiais:

-  Cores Exclusivas: Colecção Classic, com as suas 

sete cores tradicionais, e a colecção Downtown, com 

oito cores inéditas.

-  Cores Básicas: Selecção, Standard e Lacado efeito 

madeira. 

A Technal também oferece a possibilidade de realizar 

as portas de correr em bicolor, que permite duas cores 

diferentes no mesmo perfil, um dentro e outro fora.

As etiquetas Qualicoat e/ou Qualanod garantem a 

durabilidade destes produtos.
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COMPOSIÇÕES DE PORTAS DE SACADA DE CORRER

GUIA TÉCNICO

Aro básico Aro entre paredes

APLICAÇÕES DO MODELO SOLEAL

As diferentes composições das janelas de sacada de correr Technal dependem 

do tipo de perfis utilizados, do número de rails e da quantidade de folhas.

2 rails

3 rails

4 rails

3 folhas 

4 folhas

6 folhas

2 folhas

2 folhas com fixo
envidraçado

3 folhas

4 folhas

Monorail 

2 rails

1 folha

2 folhas

2 folhas

4 folhas

3 rails

3 folhas
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2 rails

2 folhas

4 folhas

3 folhas

3 rails

6 folhas

3 folhas 

Folha + fixo
FIXO

2 folhas + fixo

FIXO

2 folhas + 2 fixos

FIXO FIXO

2 folhas + 2 fixos 
assimétricos 

FIXO FIXO

1 folha + fixo 
assimétrico

FIXO

APLICAÇÕES DO MODELO LUMEAL
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Fixo

Conjunto composto 
de janela de batente 
+ fixos

Oscilo-paralela 

Janela pivotante 
de eixo horizontal

Janela pivotante 
de eixo vertical**

Basculante 1 folha Oscilo-batente 
1 folha

Oscilo-batente  
2 folhas

2 folhas

Abertura interior 

Aberturas específicas

Representações vistas do exterior

(Versões 55 e 65 mm)

(Versão 65 mm)

Fixo*

Janela 
paralela**

Janela  
projetante*

Janela 
italiana*

1 folha* 2 folhas*

Abertura exterior 

* Versões 55 e 65 mm
** Versão 65 mm

JANELAS

PORTAS DE SACADA

Porta de sacada 
1 folha

Porta de sacada 
2 folhas

Porta de sacada 
oscilo-batente

Porta de sacada 
2 folhas oscilo-batente

COMPOSIÇÕES DE JANELAS E PORTAS DE SACADA

As diferentes composições de janelas e janelas de sacada Technal dependem da 

forma e do tamanho das folhas, do número de folhas e do tipo de abertura.
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FECHOS JANELAS E PORTAS DE SACADA DE CORRER

MULETAS PARA JANELAS E PORTAS DE SACADA DE BATENTE

Muleta clássicaMuleta design 
exclusivo Technal
com fechadura

Muleta design 
exclusivo Technal

Manobra dos fechos por 
cremone encastrada 
bidireccional

Muleta inoxidável

Fecho com 
puxador folha 
de serviço

Fecho para 
folha semi-
fixa

Puxador 
design recto 
folha de 
serviço

Fecho 
associado a 
perfil reforçado 
lâmina

Muleta idênti-
ca à janela

Puxador design 
minimal abertura 
de serviço e 
semi-fixo

Puxador design 
recto abertura 
de serviço

Accionamento
de manobra

Puxador abertura 
central para 
4 e 6 folhas

ACESSÓRIOS PARA JANELAS E PORTAS DE BATENTE 

OU DE CORRER

As vanguardistas muletas de Technal completam o sistema de caixilharia, convertendo-o num produto 

completamente exclusivo. Os acessórios podem combinar-se com a cor da caixilharia de aluminio 

seleccionada.

Acessórios do modelo Lumeal de correr

Acessórios do modelo SOLEAL de correr
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COMPOSIÇÕES DE PROTECÇÃO SOLAR E GUARDAS

GUIA TÉCNICO

PERSIANA DE BATENTE

PERSIANA DE CORRER

1 folha lâmina 
opaca vertical

Lâmina em 
Y invertido

Lâmina em Y 
invertido (fixo)

1 folha lâmina mista 
(fixa+opaca)

Lâmina rectangular 
inclinada

Lâmina rectangular 
inclinada (fixo)

1 folha lâmina com 
travessa 

Lâmina 
rectangular 
recta

Lâmina rectangular 
recta (fixo)

1 folha lâmina a 
toda a altura 

2 folhas 
lâmina opaca 
vertical

2 folhas 
lâmina mista 
(fixa+opaca) 

2 folhas lâmina 
com travessa

2 folhas 
lâmina a toda 
a altura

Portada 
1 folha 
curvada

Portada 
2 folhas 
curvadas

2 hojas 
lâmina mista 
(fixa+opaca)

3 folhas persianas

Portada 
2 folhas

2 folhas 
lâmina com 
travessa

3 folhas lâmina mista 
(fixa+opaca)

3 folhas lâmina com 
travessa

3 folhas lâmina a toda 
a altura

2 folhas 
lâmina opaca 
vertical 
curvada

2 folhas 
lâmina a toda 
a altura

2 folhas 
lâmina opaca 
vertical

2 folhas 
inferior
(janela)

2 folhas 
central 
(janela de 
sacada)

Portada 
1 folha 

1 folha
lâmina opaca 
vertical 
curvada

1 folha 
lâmina opaca 
vertical

1 folha 
lâmina mista 
(fixa+opaca)

1 folha 
lâmina com 
travessa

1 folha 
lâmina a 
toda
a altura

1 folha
inferior 
(janela)

1 folha  
central 
(janela de 
sacada)
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Enchimento 
total

Painel enchimento 
total

Painel decorativo

Com perfil
intermédio

Painel com 
perfil intermédio

Painel com perfis 
intermédios

GUARDAS FIXAÇÃO SIMPLES

PRUMOS ESCADASBANDA APAINELADA
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COMPONENTES

Os componentes utiliza-

dos nas janelas Technal 

permitem reduzir o nível 

de ruído até 40 decibeis 

e isolar do frio, calor, ar 

e vento, assegurando o 

conforto no interior do lar.

Ruptura de 
ponte
térmica

A RPT consegue-se 

mediante duas barras de 

poliamida situadas entre 

perfis com umas nervu-

ras intermédias para criar 

câmaras que melhoram a 

transmissão térmica.

Uma janela com ruptu-

ra de ponte térmica e 

vidro duplo reduz a perda 

térmica em 50% quando 

comparada com uma 

janela de perfil frio e vidro 

simples. 

Juntas de 
estanquidade

A Technal emprega, na 

maioria dos seus produ-

tos, as juntas EPDM 

qualidade marítima. Isto 

significa que, ao contrário 

das juntas tradicionais, 

este novo sistema empre-

gue pela Technal consegue 

um duplo benefício: em 

primeiro lugar, uma grande 

estanquidade, em segun-

do, uma grande duração 

sem perda de eficácia, 

contrariamente às juntas 

convencionais que secam, 

contraem e perdem estan-

quidade.

Envidraçado

Um bom vidro é funda-

mental para conseguir um 

isolamento correcto.

A Technal desenha os seus 

perfis de modo a que acei-

tem os vidros adequados a 

cada circunstância, como 

mostram as imagens. 

GUIA TÉCNICO

Vidro de baixa emissividadeVidro de câmara

Vidro acústico Vidro de protecção

A

B

A  Ruptura de ponte térmica

B  Juntas EPDM
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SEGURANÇA E MARCAÇÃO

Segurança

Um vidro pode considerar-se “de segurança” quan-

do a sua técnica de fabricação ou a sua montagem 

permitem reduzir a probabilidade de sinistro por 

impacto, deformação ou incêndio. Trata-se de : 

- Vidros temperados 

- Vidros laminados 

- Vidros com butiral 

Existe uma norma que classifica os vidros segundo 

o seu grau de aptidão à função de segurança me-

diante provas de impacto. As portas envidraçadas 

de largura inferior a 1,50m e as suas partes fixas 

associadas, assim como as separações de varan-

das, devem incorporar vidros de segurança a toda a 

altura.

Protecção contra vandalismo 
e intrusão

Os vidros de segurança são compostos de duas ou 

mais folhas de vidro montadas com uma ou várias 

lâminas de butiral de polivinil (PVB). Estes vidros 

podem associar-se a outros, de outros tipos, para 

criar um vidro duplo de prestações específicas. 

Neste caso, o vidro de segurança coloca-se pelo 

lado interior. 

O nível de risco possível determina, caso a caso, 

o nível de protecção desejável. Para oferecer certa 

resistência contra vandalismo e roubo, o vidro de 

segurança deve cumprir a classificação da normati-

va europeia.

Marcação

A Marcação CE significa que:

- O produto cumpre a normativa e disposições do 

RPC (Regulamento dos Produtos da Construção). 

- O produto cumpre as especificações técnicas 

europeias e foi objecto dos procedimentos de ava-

liação de conformidade apropiados.

- O produto está apto para o uso previsto, como se 

define no artigo 2 do RPC.

- O produto que tenha esta marca pode cruzar livre-

mente as fronteiras nacionais na União Europeia.

- Os produtos importados de países extracomunitá-

rios também devem ter esta marca como prova da 

sua conformidade.

Não obstante, o facto de um produto ter esta mar-

cação não significa, em caso nenhum, que possa 

ser destinado a qualquer uso. São as legislações na-

cionais que regulamentam as possíveis aplicações.

GUÍA TÉCNICO
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Prestígio 
internacional

O knowhow da Technal 

apoia-se na experiência 

adquirida nos cinco 

continentes criando 

soluções inovadoras 

para janelas, portas e 

fachadas de alumínio. 

Em consequência desta 

internacionalização a 

Technal desenvolveu 

uma visão global, sem 

limites, que a capacita 

a oferecer soluções 

para os problemas mais 

complicados.

Qualidade

A garantia de qualidade 

de Technal repousa 

no seu know how 

pluridisciplinar que 

abarca todos os 

aspectos do produto, 

orientado para todos 

os públicos possíveis. 

Matéria prima, design, 

prestações, cores, 

detalhes, acessórios… 

Apurar os índices de 

qualidade em todos 

os processos foi o 

que permitiu à Technal 

somar mais de 50 anos 

de história.

Uma oferta 
completa

A Technal propõe 

uma ampla gama de 

soluções destinadas a 

gerar um diálogo entre 

o interior e o exterior 

dos edifícios: verandas, 

guardas, montras, 

sistemas de protecção 

solar, persianas, 

portadas… Cada 

produto tem múltiplas 

variantes e uma grande 

versatilidade de design, 

para assim poder 

oferecer uma resposta 

satisfatória a cada 

projecto. 

TECHNAL, MARCA LÍDER DA CAIXILHARIA

DE ALUMÍNIO EM PORTUGAL

TECHNAL  |  A MARCA TECHNAL
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Fabricação
minuciosa

As empresas da Rede 

Aluminier são as que 

melhor conhecem o 

produto Technal e as 

que melhor sabem 

tratá-lo. O sua equipa 

participa regularmente 

em cursos de 

formação para aceder 

directamente às 

novidades e optimizar 

os sistemas de 

fabricação e controlo 

de qualidade.

A primeira rede 
de Portugal

Em Espanha, França 

e Portugal, a Technal 

dispõe de 500 

fabricantes instaladores 

homologados, 

denominados 

“Aluminier Technal”. 

Encontram-se 

repartidos por todo o 

território e contam com 

todos os meios e a 

capacidade para levar a 

cabo uma fabricação e 

instalação impecáveis.

Garantia

A Rede Aluminier 

Technal responde às 

normas vigentes como 

são a Marcação CE, 

fornecendo os ensaios 

e testes necessários 

para a maior confiança 

de arquitectos, 

promotores e 

construtores. Além 

disso oferecem o 

Certificado de Garantia 

Aluminier Technal, 

onde se reafirma o 

compromisso sobre a 

qualidade associada 

aos produtos Technal 

com a qualidade da sua 

fabricação e instalação.

Experiência 
em todos os
produtos

Fachadas envidraçadas, 

corredoras elevadoras 

de grandes dimensões, 

janelas e portas de 

sacada de batente, 

portas para uso 

residencial ou 

comercial, sistemas 

de protecção solar, 

persianas, guardas de 

varandas, verandas, 

etc. Aplicações de todo 

tipo tanto em obra nova 

como para reabilitação.

REDE ALUMINIER TECHNAL®

TECHNAL  |  REDE ALUMINIER TECHNAL®
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Um amplo 
espaço de 
exposição
É um lugar para descobrir 

todas as vantagens que 

as caixilharias de alumínio 

Technal trazem ao seu 

projecto de reabilitação, 

em termos de poupança 

energética, ganho 

de luz, cores, 

design, facilidade 

de manutenção e 

isolamento acústico.

TECHNAL  |  EXPOSIÇÕES TECHNAL

Muitos dos nossos 

instaladores têm 

exposições onde 

pode ver-se o 

produto Technal e 

outros elementos 

complementares. 

São lojas singulares, 

especialmente 

concebidas para 

responder a todas as

suas expectativas 

quanto à reabilitação 

ou à

melhoria da sua casa. 

Nelas apresenta-

se o produto 

do modo mais 

ilustrativo possível 

e podem adquirir-

se os sistemas de 

caixilharia de alumínio 

mais adequados para 

cada procjeto. 

EXPOSIÇÕES TECHNAL



58

CRÉDITOS 

CRÉDITOS

P. 1-3: © J. C. Ponsa. P. 4-5: Arq. J. Hidalgo / D. Hartmann. P. 6-7: © J. C. Ponsa. P. 8: © Eugeni Pons - Arq. R. Parera. P. 9: © Franck 
Martinez - Arq. Atelier d’Architecture F. Martinez. P. 10: DR TECHNAL - Arq. Pierre-Louis Taillandier. P. 11: DR TECHNAL. P. 12: © Wenzel 
- Arch. E. Santos. P. 13: © Wenzel - Arch. E. Santos. / DR TECHNAL. P. 14 - 18: DR TECHNAL. P. 19: DR TECHNAL - Arq. Pierre-Louis
Taillandier. P. 19: DR TECHNAL - Arq. Agence Looking for Architecture. P. 20: © J. C. Ponsa. P. 22: © Eugeni Pons - Arq. F. López.
P. 23-24: DR TECHNAL - Arq. J. Hidalgo / D. Hartmann. P. 25: DR TECHNAL. P. 26: © J. C. Ponsa. P. 27: © J. C. Ponsa. P. 28: © S. Bisson. 
P. 29: © Xavier Benony. P. 30: DR TECHNAL. P. 31: © Xavier Benony. P. 32: © Xavier Benony. P. 33: DR TECHNAL. P. 34: © J. C. Ponsa. P. 
35: © J. C. Ponsa. P. 36: DR TECHNAL. P. 37: DR TECHNAL - Arq. Pierre-Louis Taillandier. P. 38 DR TECHNAL - Arq. Pierre-Yves Broc. P. 39: 

DR TECHNAL / Arq. Pierre-Yves Broc. P. 40-42: © J. C. Ponsa. P. 43-53: DR TECHNAL. P. 54-55: DR TECHNAL / © Jordi Canosa. P. 56-27: 
© Vincent Lebrun. P. 60: © J. C. Ponsa. 

EDIÇÃO: TECHNAL® 

CRIAÇÃO: Bosch & Serret, Barcelona (Espanha).

Direitos reservados.

Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.





03
14

.0
01

 -
 D

oc
um

en
to

 n
ão

 c
on

tr
ac

tu
al

 

Rua da Guiné
2689-513 Prior Velho -- Portugal
www.technal.pt

The world looks better


