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SOLUÇÕES POSSÍVEIS

SISTEMA 7200
Este sistema permite a criação de múltiplas conjugações, todas elas comtemplando vidro fixo + porta.
De um sistema de correr simples composto por porta + fixo, ou porta + dois fixos, passando por o de duas portas + dois fixos, ou porta
+ dois fixos, sendo um a 90º, este sistema permite a montagem de portas com um peso máximo de 80 Kg por porta.

/Ref.: 7200

Sistema Slide de porta + vidro fixo.

SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER

/Ref.: 7220

/Ref.: 7210

Sistema Slide de duas portas + dois vidros fixos.

Sistema Slide de porta + dois vidros fixos.

SISTEMA 2300

Portas de correr tipo acordeão, de calha superior.

SISTEMA 6998
VIDRO MÓVEL

VIDRO MÓVEL

VIDRO MÓVEL

SISTEMA 7030/40

VIDRO MÓVEL

SISTEMA 7070
VIDRO FIXO

VIDRO FIXO

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO FIXO

Sistema standard L = 2250 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO FIXO

Sistema standard L = 3000 mm.

Sistema de portas de correr, de calha superior.

SISTEMA 7080/90
SISTEMA 8810/20
SISTEMA 7100

/Ref.: 7280

Sistema Slide de porta + dois vidros fixos a 90º.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

• Sistema de roldana em Aço Inox AISI-304.
• Acabamento escovado ou polido.
• Tubo / Varão em Aço Inox.
• Múltiplas opções de montagem.
• Funcionamento suave.
• Específico para portas de vidro.
• Peso máximo por porta: até 80 kg.

Sistema standard L = 1500 mm.

SISTEMA 7200
SISTEMA 7300
SISTEMA 7400
SISTEMA 7500
SISTEMA 7600
SISTEMA 7700
SISTEMA 7800

DESIGN DISTINTO EM AÇO INOX...
COM MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES.

Sistema slide em tubo ou varão de ø25 a ø45 mm, para um ou mais vidros fixos.
Sistema slide para um vidro fixo à mesma altura (Ref.: 7125).

SISTEMA 7900

Sistema slide de abertura mecânica.
Sistema slide para vidro fixo.
Sistema slide para aperto à parede e porta de madeira (Ref.: 7650).
Sistema slide inferior.
Sistema slide duplo para aperto ao teto.

SISTEMA 9200

Sistema slide para vidro fixo com varão de ø20 mm.
Sistema slide com varão de ø20 mm para aperto à parede e para porta de madeira (Ref.: 9250).

SISTEMA 9400

Sistema de correr com barra retangular para vidro.

Tubo com ø25 mm.
Sistema Slide de roldana.
Porta deslizante.
Peso máximo admitido por porta.
Espessura de vidro admitida.

SEDE
Arménio Freitas Camões, Lda.
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 77/105
4445-403 Ermesinde
Portugal
GPS: N 41.20292° W 8.54305°

Sistema Ref.: 7280, Vidro fixo + Porta + Vidro fixo a 90º. / Vidro não incluído.
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As especificações dos produtos presentes neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.
É proibida a reprodução parcial ou integral deste catálogo.

FILIAL
Travessa da Virela, 151 - Susão
4440-728 Valongo
Portugal

SISTEMA 7200

Sistema de correr com tubo de ø25 mm para vidro

www.afcamoes.com

INFORMAÇÃO TÉCNICA
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/ M36
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Pormenor de furação
Entalhe M36 para fixação cónica.

ø18

OU

90°

ø26

(vista pelo exterior)
(máximo 80 Kg)

9 (mínimo)

3 (mínimo)

VIDRO MÓVEL

Pormenor de furação
para fixação bolacha.

H-9

VIDRO FIXO

(vista pelo exterior)

H - 98

M36 (2x)

ø37

/ M7200

CHÃO

L / 2 + 25MM

L / 2 + 25MM

L = Largura total.
H = Altura total.

/ M7280

100

40

100

M36 (2x)

L (Interior)

P

H-9

VIDRO MÓVEL
(vista pelo exterior)
(máximo 80 Kg)

VIDRO FIXO

9 (mínimo)

(vista pelo exterior)

3 (mínimo)

3 (mínimo)

VIDRO FIXO 90º

H - 98

VIDRO FIXO

(vista pelo exterior)

H - 98

VIDRO FIXO 90°

VIDRO MÓVEL

CHÃO

L / 2 + 25MM

P

L / 2 + 25MM

L = Largura total.
H = Altura total.

Sistema de portas de correr Ref.: 7200 / Vidro não incluído.

Sistema de portas de correr Ref.: 7210 / Vidro não incluído.

ACESSÓRIOS

Pormenor do sistema de portas de correr Ref.: 7200.

SISTEMA 7200
Construído em aço Inox com acabamento escovado ou polido, este sistema tem como base um tubo de ø25 mm, onde andam as roldanas e onde vão
ser aplicados os batentes. Tem como particularidade o varão de menor diâmetro colocado por cima das roldanas que vai marcar visualmente o sistema,
conferindo-lhe um design simples mas ao mesmo tempo arrojado.
O mecanismo superior associado à guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
É um sistema versátil pois permite várias soluções, todas elas com vidro fixo, seja este a par do conjunto ou a 90º.
Estamos certos que dentro da série 7200 vai encontrar a solução que procura.

Contacte-nos e ficará surpreendido com as nossas soluções nos sistemas de portas de correr.

Ref.: 7104

Ref.: 7151

Ref.: 7201

Ref.: 7202

Ref.: 7203

Ref.: 7205

Ref.: 7211

Ref.: 7221

Ref.: 7281

Pater para aperto lateral à parede,
para tubo / varão de ø25 mm.

União tubular de fixação ao teto.
Para tubo de ø25 mm.

Roldana de aperto direto ao
vidro de ø45 mm, para varão
de ø25 mm.
Fixação cónica.

Tubo em Inox com ø25 x 1.5 mm para
roldana de ø45 mm, com fixação para
um vidro fixo.

Guia de chão com fixação para
vidro fixo, em Inox.
Para Sistemas de correr Ref.:
7200/10/20/80.

Roldana de aperto direto ao
vidro de ø45 mm, para varão de
ø25 mm.
Fixação bolacha.

Tubo em Inox com ø25 x 1.5 mm para
roldana de ø45 mm, com fixação para
dois vidros fixos.

Tubo em Inox com ø25 x 1.5 mm para
roldana de ø45 mm, com união tubular
de fixação ao teto e fixação para dois
vidros fixos.

Tubo em Inox com ø25 x 1.5 mm para
roldana de ø45 mm, com fixação para
vidro fixo e vidro fixo a 90º.

Vidro de 8 a 10 mm.

Opção de varão maciço de ø25 mm a
indicar no pedido.

Vidro de 8 a 10 mm
(indicar no pedido)

Vidro de 8 a 10 mm.

Opção de varão maciço de ø25 mm a
indicar no pedido.

Opção de varão maciço de ø25 mm a
indicar no pedido.

Opção de varão maciço de ø25 mm a
indicar no pedido.

Indicar pedido Dir. / Esq.

Carga máxima por roldana:
40 Kg.

Carga máxima por roldana:
40 Kg.

