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A  J A N E L A  E S S E N C I A L

ÓPTICA



ÓPTICA, luminosidade extra

A série ÓPTICA contribui para uma maior 
luminosidade dos ambientes, reduzindo a secção 
de alumínio vista a 63,5 mm.
Uma janela essencial, que contribui para melhorar 
a estética do edifício, tornando imperceptíveis as 
aplicações de fixos das aplicações de batente. 
O sistema oferece ainda a possibilidade de obter 
uma estética mais depurada quando combinada 
com a utilização de ferragem oculta.
A ÓPTICA, sistema de batente de folha oculta 
com RPT (ruptura da ponte térmica), apresenta-
se com uma estética actual com design sóbrio e 
módulo de construção de 55 mm, que favorece o 
conforto graças às elevadas prestações térmicas e 
acústicas, assim como um perfeito equilíbrio entre 
qualidade e preço.

Arquiteto: Javier Gutiérrez Sánchez    Fotógrafo: Wenzel

Arquiteto: Rosa Bernal    Fotógrafo: Wenzel



CaracterísticasÓPTICA,
a janela essencial
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Estética
 Design linhas rectas
 Bite em PVC
 Cremone ergonómica com design exclusivo
 Possibilidade de ferragem oculta
 Vista de alumínio de 63,5 mm
 Opção de aro com drenagem oculta

Múltiplas aplicações
 Janela e janela de sacada
 1 e 2 folhas
 Abertura interior: batente, oscilo-batente 

(manobra lógica, manobra tradicional)  e basculante
 Perfis com ranhura BTC para aplicação em obra
 Vãos compostos
 Fixos

Características térmicas,  
de estanquidade e acústicas
 Com um índice de atenuação acústica de 38 dB 

e uma transmissão térmica de Uw=1.7 W/m2 K, é 
uma janela adequada a qualquer região

Duas opções de folha
 Folha com bite PVC
 Folha com RPT e bite PVC

Princípios construtivos
 Aro de 55 mm
 Bites de segurança na parte fixa
 Enchimento de 18 a 28 mm
 Estanquidade mediante juntas de EPDM
 Inversor central reforçado
 Máxima segurança graças ao esquadro de 

união e reforço na face exterior do aro e folha

Rapidez e facilidade de montagem
 Perfil inversor em clip para permitir a 

colocação frontal do vidro em obra
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Cortes

Janela e janela de sacada 1 e 2 folha

Versão folha com RPT e bite PVC

Vão composto

Versão folha com RPT e bite PVC

55

63
.5

55

63
.5
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Cortes

Opção batente central Clip

Colocação do vidro em obra

Representações vistas do exterior

Abertura interior

Reforçado

Aplicações Todas as aplicações estão disponíveis com 
drenagem oculta.

fixo

composto

basculante 1 folha

oscilo-batente
1 folha

oscilo-batente
2 folhas

2 folhas
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Prestações

Materiais e componentes
Tal como acontece com todos os sistemas 
Technal, são utilizados apenas materiais e 
componentes de alta qualidade, para uma 
manutenção reduzida e desempenho a longo 
prazo.  
 Os perfis de alumínio são extrudidos a partir 

das ligas do tipo 6060 T5 e controladas pelas 
normas EN 12020, EN 573-3, EN 515 e EN 
775-1 à 9
 Os acessórios são injectados a partir de Zamak 

5 a EN 12844
 Todas as juntas EPDM ou TPE (Termo plástico 

elastómero)
 As barrettes são extrudidas em poliamida 

PA6-6 com 25% fibra de vidro
 Os parafusos são em inox

Acabamentos e cores
Está disponível uma grande variedade de 
acabamentos para responder às exigências dos 
projectos individuais, acrescentar nos edifícios 
existentes e fornecer liberdade de design 
adicional para arquitectos e designers:
 Anodizado natural conforme EN 12373-1:2001
 Lacados com uma grande gama de cores em 

conformidade com as instruções “QUALICOAT”

PRESTAÇÕES A.E.V. (Ar, Água, Vento)

Aplicações Dimensões L x H em m A E V Nº Ensaio

2 folhas janela 1.6 x 1.7 4 E900 C3 213736

2 folhas janela de sacada 1.6 x 2.2 4 E1500 C3 216868

PRESTAÇÕES ACÚSTICAS

Enchimento / 
atenuação (dB) Atenuação janelas (dB)

Aplicações Enchimento Dimensões L x H em m Rw RA RA, TR Rw RA RA, TR Nº Ensaio

2 folhas 5 (10) 4+4 1.23 x 1.48 36 35 32 40 38 35 213490

2 folhas 
com caixa 
monobloco

5 (10) 4+4 1.23 x 1.48 36 35 32 35 34 31 215384

De acordo com a Norma EN 14351-1, as prestações destas janelas são válidas para:
- vidro de Rw Ctr (índice RA, tr) igual ou superior aos valores do vidro ensaiado.
- correções -1 dB para superfície de folha de +50% a +100% / -2 dB para +100% a +150% / -3 dB para +150% a +200%.

PRESTAÇÕES TÉRMICAS – Uw

Aplicações Dimensões L x H em m Uw com Ug 1.1 Uw com Ug 1.1 
intercalar isolante

Uw com Ug 1.0 
intercalar isolante

Janela 1 folha 1.25 x 1.48 1.8 1.7 1.6

Janela 2 folhas 1.53 x 1.48 1.7 1.6 1.5

Janela de sacada
1 folha 1.25 x 2.18 1.9 1.8 1.7

Janela de sacada 
2 folhas 1.53 x 2.18 1.8 1.7 1.6

Arquiteto: Javier Peñafuerte Ruiz    Fotógrafo: Wenzel

Atelier de arquitetura: Artigues & Sanabria    Fotógrafo: Wenzel



The world looks better
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Rua da Guiné
2689-513 Prior Velho. Lisboa (Portugal)
T. 21 940 57 00 - geral.pt@technal.pt
www.technal.pt

Arquiteto: Rosa Bernal    Fotógrafo: Wenzel


