
FECHADURA MAGNÉTICA COM CONCHAS DE 
EMBUTIR PARA PORTAS DE CORRER
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PENDULUM
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Adequado para pessoas com mobilidade condicionada, devido 
ao seu acionamento vertical, à sua geometria e profundidade da 
concha que permitem um maior apoio durante a abertura da porta.

Batente nylon

Produzida com 98%
de materiais recicláveis.

Desbloquear pelo
exterior em caso
de emergência

Batente nylon

Sistema trinco
anti-vandalismo

Conchas ergonómicas
com concavidade

Arestas não agressivas

B+D
Bloqueio

Desbloqueio

F.IN.20.925 
FECHADURA MAGNÉTICA COM CONCHAS DE EMBUTIR
PARA PORTAS DE CORRER

Fechadura magnética com conchas de embutir para
portas de correr.

Instalação em portas com espessura entre 35 a 60mm.

Conchas embutidas sem elementos salientes, permitindo a  
abertura da porta na totalidade quando entre paredes,
deixando a passagem totalmente livre. 
A chapa testa da fechadura também pode ser utilizada
para puxar a porta.
Conchas ergonómicas, sem arestas agressivas, são também 
adequadas para pessoas com mobilidade condicionada.

Com fecho silencioso - bloqueio e desbloqueio
sem ruído.

Possibilidade de abertura de emergência no exterior.
Sistema de segurança oculto o que impede a utilização
por quem não tem conhecimento do mesmo.

A porta não fica bloqueada de forma involuntária.
O trinco de gancho está sempre oculto e apenas é ativado 
quando a porta se encontra totalmente fechada. Fica 
bloqueado quando acionamos o fecho B+D existente na 
concha.

Sistema de trinco anti-vandalismo por má utilização.

Disponível em Inox Satinado, Titanium Gold e Titanium  
Black. Outros acabamentos por consulta.

min.35min.35



Acabamentos:
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F.IN.20.925 
FECHADURA MAGNÉTICA COM CONCHAS DE EMBUTIR
PARA PORTAS DE CORRER

PENDULUM

Titanium Chocolate
(por consulta)

Inox Polido
(por consulta)

Titanium Copper
(por consulta)

Inox Satinado Titanium Gold Titanium Black



05

F.IN.20.925 Características Ref. TB Acab. Código

F.IN.20.925 - Fechadura magnética com 
conchas de embutir para portas de correr

30

min.35
 

Kit: 
Kit conchas rectangulares + Fechadura + 
Chapa testa magnética

Espessura da porta: 35 a 60mm

Para portas de passagem de correr

Com fecho silencioso - bloqueio e desbloqueio 
sem ruído

Possibilidade de abertura de emergência 
oculta no exterior

Sistema de trinco anti-vandalismo por má 
utilização.

Trinco sempre oculto e apenas é ativado 
quando a porta se encontra totalmente 
fechada. Fica bloqueado quando acionamos o 
fecho B+D existente na concha

Dimensões: 
Concha: 210x60x2mm 
Chapa testa: 210x30x3mm 
Fechadura: 140x28x2mm

JNF - Patenteado

F.IN.20.925 - Inox
Satinado

FIN20925.I2 1

F.IN.20.925 - Titanium
Gold

FIN20925.I20 1

F.IN.20.925 - Titanium
Black

FIN20925.I22 1

Fechadura

15
8,

5

14
0

Chapa Testa

3060

Conchas

15

28 20

21010
5

25

Titanium BlackTB

Titanium GoldTG

Inox SatinadoIS

PENDULUM

min.35

Por consulta:

Abertura interior e exterior Kit para porta de correr dupla
Abertura interior

Kit para porta de correr dupla
Abertura interior e exterior



WAVE é o primeiro puxador que garante continuidade do formato entre 
portas batentes e portas de correr, que sempre foram muito diferentes e 
incoerentes.

WAVE permite uma transversalidade do puxador em todas as portas da casa. 

Linear, plano, essencial: WAVE realça o design minimalista da porta alargando 
os horizontes do designer de interiores.

Mantendo todas as funcionalidades de um puxador tradicional: abre e fecha 
a porta de um modo ergonómico.

Mesmo com a porta aberta, WAVE não sobressai, ficando completamente 
integrado na porta: o puxador deixa de ser um obstáculo para quem passa.

SOLUÇÃO CONJUGADA PUXADOR E FECHADURA

WAVE FIXO
PORTAS CORRER

WAVE ROTATIVO
PORTAS BATENTE

38-50

PA R T N E R S

O MESMO CONCEITO
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WAVE
OUTRAS SOLUÇÕES



40-48

F.937.91.02
MODO PRIVADO / FECHO WC

28 6x622

F.938.91.00
MODO PASSAGEM

22

Fechadura magnética com sistema para aplicação com puxador 
oculto na porta.

Disponível na versão Modo Passagem para portas de passagem e 
Modo Privado / WC com aplicação de fecho WC.

Combinação ideal entre o poder magnético e o design minimalista, 
simulando a não existência da porta.

Permite que as portas sejam abertas e fechadas sem puxador 
visível, criando um agradável efeito uniforme de todo o espaço.

Fácil instalação em qualquer tipo de porta de madeira.

SISTEMA FECHADURA MAGNÉTICA
PARA PUXADOR OCULTO

Ver vídeo
de aplicação
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NOHA-MINI
OUTRAS SOLUÇÕES



Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul

Variante Recardães-Barrô, 1541
3750-726 Recardães-Águeda

Portugal

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