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DOBRADIÇA/GIRO PIVOTANTE
SUPERIOR E INFERIOR

D.1963

DOBRADIÇA / GIRO PIVOTANTE SUPERIOR E INFERIOR - INOX

Para portas com: 
- Capacidade de carga: Até 100 kg
- Espessura da porta: Mínimo 35mm
- Largura da porta: Sem limite 
- Altura da porta: Sem limite
- Rotação: 360º
- Para portas batente ou vai-vem
- Ambidestra. Para portas direitas ou esquerdas

•  Giro pivotante, minimalista, simples de aplicar, para portas
   adequadas às novas tendências arquitetónicas.
•  Permite a instalação em portas standard, assim como em portas 
   com alturas e larguras superiores.
•  Fácil instalação.
•  A mecanização efetuada na face ou no topo da porta permite o 
   acesso para a desmontagem e montagem da porta de forma 
   simples, sempre que necessário.
•  Espelho embelezador no acesso para desmontagem em diversos 
   acabamentos para conjugar com o acabamento da porta ou das 
   restantes ferragens (puxadores, fechaduras,...). Pode optar por 
   não aplicar o espelho.
•  Pivot inferior com apoio esférico. Minimalista, fica oculto com a 
   instalação da porta.
Duas opções de instalação:
Opção A
- Instalação com acesso na face lateral da porta
-  Possibilidade de instalação do pivotante em toda a largura da porta 
   (mínimo 10% da extremidade da porta)
Opção B
- Instalação com acesso no topo lateral da porta
-  Instalação do pivotante com a distância máxima de 110mm do topo 
   da porta

- Anti-Corrosão - Totalmente em Inox
- Giro pivotante superior e inferior em Inox

Acabamentos:
Espelho  embelezador  em: 
- Inox Satinado
- Branco Mate, Preto Mate e outros acabamentos, por consulta
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Opção A
Instalação com acesso na face lateral
da porta

W= 1000 mm x 10%= 100mm (min.)

Exemplo de uma porta com 
1000 mm de largura

Example of a door width 1000 mm 

Min. X= Largura da porta x 10%
Min. X= Door widht x 10% 

X

W

Opção B

Instalação com acesso no topo lateral da porta

Instalação do pivotante com a distância máxima
de 110mm do topo da porta

Opção A

Instalação com acesso na face lateral da porta

Possibilidade de aplicação do pivotante em toda a largura
da porta (mín.10% da extremidade da porta)

Espelho com adesivo 
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Diversos acabamentos para conjugar
com acabamento da porta ou restantes
ferragens.
Pode optar por não aplicar o espelho.

90º

90º

Para aplicação na opção A ou B
Desaperte o parafuso da posição inicial,
rode o pistão 90º e volte a apertar o
parafuso na nova posição.
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Fácil instalação da porta
Com um simples movimento em
permite baixar ou subir o pistão
e instalar ou retirar a porta.
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X= Máx. 110mm
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X= Mín. 10%35
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Opção B
Aplicação no topo lateral da porta

X= 110 max.
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