Sistema Porta Millennium 2000
Sistema de porta coplanar de 45 mm para locais
comerciais e edifícios.
Existe em duas versões:
- Porta Millennium 2000: com dobradiças sobrepostas
de duas e três palas de alta resistência capazes de
suportar até 180 Kg por folha.
- Porta Millennium 2000 Automática: permite realizar
portas com folhas de correr e abertura automática. Esta
nova solução, que otimiza os espaços, foi
especificamente desenhada para resolver entradas de
muito trafego (escritórios, centros comerciais,
hospitais…) já que garante a boa circulação dos
utilizadores assim como a segurança em situações de
emergência.
Com a possibilidade de composições de 1 e 2 folhas,
com ou sem fixos, apresenta dupla opção de motor para
fazer a abertura: um de 12 cm de altura e o outro
minimalista, de apenas 7 cm.

Sistema Porta Millennium 2000
Coeficiente de transmissão térmica
Uw desde 2,1 (W/m2K)
Consultar tipologia, dimensão e vidro

Zonas de cumprimento do RCCTE* I1 I2 I3

Resistência ao impacto com corpo brando
Ensaio realizado segunda a norma
EN 13049:2003
CLASSE 5 (máx)

*Em função do coeficiente de transmissão térmica do vidro
Ensaio de referência porta 1,80 x 2,20 m. 2 folhas
Vidro laminar 3+3

Isolamento acústico
Caixa máxima para envidraçamento: 38 mm.
Máximo isolamento acústico Rw=38 dBA
Acabamentos
Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado

Secções

Aro fixo 45 mm.
Folha 45 mm.

Espessura perfilaria

Porta 2,0 mm.

Possibilidades de abertura
Abertura interior: de 1 e 2 folhas
Abertura exterior: de 1 e 2 folhas
Abertura vaivém: de 1 e 2 folhas
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Abertura automática: de 1 e 2 folhas
Peso máximo/folha

Versión automática

Largura (L) = 1.800 mm.
Altura (H) =1.450 mm.

Largura (L) = 3.000 mm.
Altura (H) =3.000 mm.

Porta 1 folha, batente

Porta 2 folhas, correr automática

180 Kg.
120 Kg. (versão automática)

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.
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