
simplesmente revolucionário
simply revolutionary

NEW

Testa magnética
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Abra a porta com o gesto mais
simples e natural: um toque!

Open the door with the most simple
and natural gesture: a touch!
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Sistema patenteado de retenção magnética
da porta sem contacto: a força de retenção pode 

ser regulada e está garantida, independentemente da 
distância entre a folha e o aro.

Patented contactless magnetic door catcher: the 
catching force can be adjusted and guaranteed, no 

matter the distance between sash and frame.

Liberdade total na escolha do puxador
Absolute freedom to choose the handle

Sem contacto
Contactless

Design minimalista, sem parafusos visíveis
Minimal design, no visible screws

Sistema patenteado com força de retenção regulável
Patented adjustable system of catching force

Testa magnética



4

Abrir a porta torna-se no gesto mais natural.
No lado de empurrar, a testa magnética Touch 
permite-lhe abrir a porta com um simples impulso: 
um toque!
No outro lado puxe com o puxador.

Opening the door becomes the most natural gesture. 
On the push side, magnetic striker Touch allows  to 
open the door by a simple push: a touch!
On the other side, just pull with whatever handle.

Capas frontais embelezadoras. Oculta a fixação e
os mecanismos de regulação. Disponíveis em 
cromado mate, branco e preto mate.

Front covers. Hides the fixing and adjusting 
mechanisms. Available in matt chrome, white and 
matt black.

um gesto natural
a natural gesture

Contra-testa T.2404
Easy Touch e Alu Touch

Contra-testa para instalar no aro conjugada com a
testa magnética Touch T.112.91.00 instalada na porta.

T.2404.31 Easy Touch - para aros em madeira
T.2404.30 Alu Touch - para aros em alumínio

Disponível em cinza, branco e preto mate.

Preto mateBranco mateCinza
Ral 7036

Testa magnética
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Um novo conceito de fecho

Com a testa magnética Touch T.112.91 conjugado com a contra-testa Touch aplicada no aro, a porta mantém-se 
fechada graças à força magnética, sem contacto. Não necessita do trinco tradicional.
Com Touch o puxador deixa de ter a função de desbloqueio: é utilizado apenas para empurrar e puxar a porta.

Dá asas à criatividade! 
Unleash the creativity!

Força de atração

A força pode ser regulada de 
acordo com a sensibilidade de cada 
utilizador e está garantida em todas 
as condições de instalação.

Em sistemas com ímanes fixos 
a força diminui e fica sem 
possibilidade de regulação, devido 
ao aumento da folga entre a folha 
e o aro.

Force of attraction

The force can be adjusted according 
to the feeling of each user and it is 
guaranteed in all the installation 
conditions.

In systems with fixed magnets, the 
force decreases without possibility 
of adjustment by the increase of 
gap between sash and frame.
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A testa magnética Touch é a solução ideal para 
portas ocultas em paredes de madeira, onde 
o designer pode dar asas à sua criatividade e 

integrar o puxador no design da folha.

The magnetic stricker Touch is the ideal solution 
for concealed doors in wooden walls where the 

designer unleashes creativity and can integrate the 
handle in the sash design.
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Retenção sem contacto . Sistema regulável
A testa magnética Touch T.112.91.00 garante sempre a força de retenção mais confortável, graças ao sistema 
patenteado de regulação, até 5mm. Garante o fecho sem contacto, mesmo com folgas variáveis.

Contactless catching force . Adjustable system 
The magnetic striker Touch T.112.91.00 always ensures the most comfortable catching force, thanks to the 
patented system of adjustment of the forend, up to 5mm. Touch guarantees the closing, even with variable gap.

Os ímanes só sobressaem quando a porta está alinhada com a contra-testa. A extensão de saída dos ímanes pode ser regulada com uma 
chave allen 2,5 mm. Nota: Touch elimina definitivamente os problemas de regulação dos trincos de roleto.

The release of magnets happens only when the sash is aligned to the striker. The magnets throw can be adjusted by using a 2,5 mm allen key. 
Note: Touch definitely avoids the adjustment problems of roller latch.

Quando a porta está aberta os ímanes retraem e ficam alinhados com a testa, 
o que oferece um design minimalista à porta e evita problemas causados por 
saliências. 

When the door is open, the magnets retract and stay flush with the forend, giving 
a minimal design to the door and avoiding problems caused by any protrusion.

Embelezador clip na testa:
Oculta os parafusos de fixação
e as regulações dos ímanes. 

Removable cover with clip:
It hides the fastening screws
and the adjustment grubs of magnets.

1 Testa magnética
Touch T.112.91.00

2 1

Contra-testa

Aro Madeira
Wood Frame

Porta Madeira
Wood Door

Sem contacto
A porta fica fechada mesmo não havendo contacto entre a testa      
e a contra-testa      .

Contactless
The door is closed even when there’s no contact between the forend      
and the striker       .

Alu Touch
T.2404.30

Aro alumínio
Aluminium frame

Easy Touch
T.2404.31

Aro madeira
Wood frame
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Uma mecanização ... várias soluções!

A mecanização na porta permite escolher várias soluções
compatíveis e intercambiáveis.

- Fechadura com trinco magnético “Polaris”  F.110.91.xx  
- Fechadura com trinco mecânico  “Evolution” F.110.1.xx
- Testa magnética  “Touch”  T.112.91.00

A mecanização no aro para aplicar as contra–testas Easy-Touch
(para aros em madeira) e Alu-Touch (para aros em alumínio) , 
também são compatíveis com as chapas testa da série Easy-Matic 
e Alutop.

Em portas desenvolvidas especificamente para 
Touch, a profundidade da mecanização pode 
reduzir-se consideravelmente.
 
On dedicated doors, Touch requires a thin milling 
affecting the jamb of the panel only.

Easy-Touch é intercambiável com Easy-Fix e Easy-Matic
com 2,2 mm de espessura. 

Easy-Touch is interchangeable with Easy-Fix and Easy-Matic
with 2,2 mm thickness.

Alu-Touch é intercambiável com Alutop.

Alu-Touch is interchangeable with Alutop.

8
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Easy Matic

Easy Touch
T.2404.31
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Polaris
F.110.91.XX

Touch
T.112.91.00

Evolution
F.110.1.XX

18

Para aro de madeira
For wood frame

Para aro de alumínio
For aluminium frame

Alutop
Alu Touch
T.2404.30

One milling … many solutions!

The door milling allows you to choose many compatible and 
interchangeable solutions.

- Lock with magnetic latch “Polaris” F.110.91.xx  
- Lock with mechanical latch “ Evolution” F.110.1.xx
- Magnetic forend “Touch”  T.112.91.00

Frame milling to install strikers Easy touch (for wood frames) and 
Alu-Touch (for aluminium frames), also compatible with strike plates 
from Easy Matic and Alutop series.
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3,5

T.KIT.2404.36
Easy Touch

T.KIT.2404.36 Easy Touch

T.KIT.2404.35
Alu Touch + Easy Touch

T.KIT.2404.35 Alu Touch + Easy Touch

KITS CONTRA TESTAS
 
Solução para retenção magnética das portas sem contacto, formada por duas contra testas magnéticas, com imans fixos, 
para aplicação no aro e na porta. 
Permite a instalação em posições diferentes. Se necessário instalar mais que um kit. 
Para além da utilização em portas, a solução pode ser adequada para outras instalações. 

T.KIT.2404.36 – Kit Touch magnético - Madeira / Madeira
Kit formado por duas contra-testas magnéticas Easy Touch.

T.KIT.2404.35 – Kit Touch magnético - Alumínio / Madeira 
Kit formado por uma contra testa Alu-Touch , para aplicação no aro em alumínio, mais uma Easy -Touch para aplicação na 
porta em madeira.

Na porta aplicar o dispositivo com a cor vermelha na parte posterior.
Acabamento com revestimento plástico nos acabamentos: Cinza (Cromado Mate), Branco e Preto Mate

Aro Alumínio
Aluminium Frame

Porta Madeira
Wood Door

16

2,5

16

1614,8

2,5
1,2

16 16

16 16 22 2222

2,5

Aro Madeira
Wood Frame

Porta Madeira
Wood Door
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Preto mate Preto mateBranco mate Branco mateCinza
Ral 7036

Cinza
Ral 7036
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Sem contacto
Contacless
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PortaAro
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As testas magnéticas Touch são a 
solução ideal para portas ocultas com 
puxador invisível ou muito minimalista.

The magnetic strickers Touch are the 
perfect solution for concealed sashes with 

invisible or incredibly minimal handle.
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Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul

Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55

3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: (+351) 234 612 520 
geral@batista-gomes.pt


