UNIFORMITAT
I HARMONIA
EN L'EXTERIOR

Portes i revestiments exteriors amb el mateix acabat

Més de 50 models
amb diferents formes,
acabats i colors.
Veure més models a www.aluminiosvalverde.es

CARTA DE COLORS
Acabats en pintura en pols d’Axalta Coating Systems

PORTES D'ENTRADA OCULTEC

SHOWROOM
VEUEN I CONEIX TOTS ELS
DETALLS DE LES PORTES D'ENTRADA

Exclusius dissenys i altes prestacions en seguretat

Oficina central
C/Joanot Martorell s/n Pol.Ind. Jordi Camp 08403 Granollers. +34 938 604 216 info@grupovalverde.cat
Noves instal·lacions PVC
C/ de Jordi Camp, 38-40. 08403 Granollers

www.aluminiosvalverde.es

aluminio pvc

GRUPOVALVERDE

OCULTEC 45 RPT CEU

PORTES
D'ENTRADA OCULTEC

Aluminis Valverde presenta la
completa línia de portes d'entrada
*OCULTEC, dissenys exclusius
amb l'última tecnologia
en aïllament i protecció.
Una completa gamma de portes d'alumini amb les més altes
prestacions en seguretat, amb la màxima personalització en els
ferratges, controls d'accés i carta de colors,
perquè responguin sempre a la necessitats de cada projecte.

Disseny

Sistema amb Fulla Oculta

Aïllament tèrmic

Uh=2.1(W/m K)

Aïllament acústic

Millorat amb juntes especials

Estanquitat

Solera o paravents automàtic

Panell

45 mm de gruix
1,5 mm xapa alumini
15 mm tauler marí
27 mm farcit aïllament d'alta densitat
1,5 mm xapa alumini

Vidre doble càmera

3+3 BUTIRAL Mat+ 12 + 4 + 12 + 4 Mat

OCULTEC 70 RPT C16
Disseny

Sistema amb Fulla Oculta

Aïllament tèrmic

Uh=1.4(W/m K)

Aïllament acústic

Millorat amb juntes especials

Estanquitat
Panell

Solera o paravents automàtic

Vidre doble càmera

PERFILS 45RPT

MANILLES I TIRADORS
Una completa línia amb diferents formes, mides i acabats,
anoditzats, poliments, lacats…
Consultar models.

PERFILS 70RPT Y 70RC3

FRONTISSES
Nous ferratges que aporten la màxima garantia,
durabilitat, fiabilitat i seguretat.
Frontisses d'altes prestacions, possibilitat de frontisses ocultes (RC3).

BI 502400

Part
de la Fulla

70 mm de gruix
2mm xapa alumini
66 mm farcit aïllament d'alta densitat
2 mm xapa alumini

Frontissa
de marc

3+3 BUTIRAL Mat+ 22 + 6+ 22+4 Mat
BI 502401
Mòdul d'ajustament d'altura

Total seguretat

Panys d'altes prestacions,
frontisses i ferratges reforçats,
vidres laminats de seguretat,
controls d'accés...

Disseny a mida

Exterior i interior personalitzat,
àmplia carta de colors i acabats,
tiradors, manetes, vidres,…

Màxima qualitat,

fiabilitat, durabilitat i suavitat en el seu ús,
marcs i portes firmades per Centro Alum
amb ferratges d'última generació.

OCULTEC 70 RC3
Disseny

Sistema amb Fulla Oculta

Aïllament tèrmic

Uh=1.4(W/m K)

Aïllament acústic

Millorat amb juntes especials

Estanquitat
Panell

Solera o paravents automàtic

Avantatges

70 mm de gruix
2 mm xapa alumini
15 mm tauler marí
1,5 mm xapa d'acer
50 mm farcit aïllament d'alta densitat
Alt nivell de seguretat
Alt aïllament tèrmic
Alta estabilitat
Alt aïllament acústic

PANYS I CONTROL D'ACCÉS
L'última tecnologia en panys.
Pany de bec de lloro doble (RC3), mecanismes magnètics,
panys amb porter elèctric, controls d'accés...
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