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A elegância dos perfis associada com a
grande dimensão dos vidros oferece uma
excepcional transparência e luminosidade.
Sinta-se livre dentro de sua casa!
O sistema n25 400 é uma solução de caixilharia em alumínio de
correr, com uma vista em alçado muito reduzida de 20mm para
o perfil central de encontro de duas folhas e de 48mm para o
conjunto aro fixo | aro móvel, sendo que este último desliza praticamente no interior do aro fixo, fazendo com que só se veja o vidro
a deslizar, resultando assim num conjunto com excelente inércia
assegurando uma perfeita abertura das folhas até um máximo de
6m2 e 200Kg de peso.
Aliado a soluções de vidro estrutural e de elevado desempenho
térmico, este sistema é adequado para vãos de grandes dimensões, favorecendo as grandes transparências e elevados níveis de
luminosidade, em projectos onde na sua arquitetura este seja uma
das principais intenções a alcançar. O desenvolvimento deste sistema privilegia a eficiência energética.
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A funcionalidade assim como o design são valorizados
nesta solução, cuja estética é distinta, procurando ir de
encontro às tendências da arquitectura atual.
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