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NÓRDICA 

 

De linhas simples aliam a protecção solar ao fácil enquadramento decorativo, desde os ambientes 

clássicos aos mais contemporâneos. O accionamento por corrente permite a subida e a descida dos 

estores por meio de cordão de esferas em PVC (tradicional) ou metálica (opcional). 

//  TUBO 

De alumínio extrudido e ranhurado. 

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO  

N5 200 18 Tubo alumínio de 18mm Ø exterior 

N5 025 Tubo alumínio de 25mm Ø exterior 

N5 032 Tubo alumínio de 33mm Ø exterior 

N5 036 Tubo alumínio de 36mm Ø exterior 

N5 043 Tubo alumínio de 43mm Ø exterior 

N5 050 N Tubo alumínio de 53mm Ø exterior 

N5 050 R Tubo alumínio de 58mm Ø exterior 

N5 070 AL Tubo alumínio de 70mm Ø exterior 

ESTORES DE ENROLAMENTO EXTERIOR 

// CARATERÍSTICAS GERAIS 
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N5 080 AL Tubo alumínio de 80mm Ø exterior 

//  MECANISMOS 

De cordão de esferas em PVC e com ponteira de perno retráctil. 

 

REFERÊNCIA  

 

Embraiagem e ponteira de Ø18mm  

            DESCRIÇÃO  

N5 117   

N5 120 3 Embraiagem e ponteira de Ø25mm  

N5 110 Embraiagem e ponteira de Ø32mm  

N5 131 3 (S. Int.) Embraiagem e ponteira de Ø36mm  

N5 120 Embraiagem e ponteira de Ø43mm  

N5 141 3 (S. Int.) Embraiagem e ponteira de Ø43mm  

N5 120 05 Embraiagem desmultiplicada e ponteira de Ø43mm  

N5 110 58 Adaptador de Ø43/Ø50mm  

 

// CONTRAPESOS 

De alumínio extrudido e ranhurado. Exceptuando os estores especiais (motorizados, manivela, etc.) e 

salvo indicações em contrário ao encomendar, os estores são fabricados com contrapesos interiores 

de alumínio na ref.ª N5 7010 E. 

// CONTRAPESOS EXTERIORES 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO  

 N5 235 Contrapeso em alumínio extrudido de Ø15mm   

N5 240 Contrapeso em alumínio extrudido de Ø22mm  

N5 142 Contrapeso em alumínio extrudido rectangular de 12x42mm  

N5 020 Contrapeso em alumínio extrudido rectangular de 08x30mm  

N5 7010 Contrapeso em alumínio extrudido oval de 15x25mm  
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// REMATES PARA CONTRAPESOS EXTERIORES 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 

 N5 375 Remate contrapeso de Ø15mm  . 

N5 175 Remate contrapeso de Ø22mm  

N5 143 Remate contrapeso rectangular de 12x42mm  

N5 521 Remate contrapeso rectangular de 08x30mm  

N5 7009 Remate contrapeso oval de 15x25mm  

 

// ENROLAMENTOS 

STANDER (NORMAL) - os estores são fabricados com o enrolamento para o interior (em forma de 

9). 

INVERTIDO - os estores são fabricados com o enrolamento para o exterior (em forma de P). Caso 

pretenda este enrolamento, o estimado cliente deverá indicá-lo no seu pedido. Por omissão os 

estores são sempre finalizados no sistema stander. 

 

VIDROVIDRO 

 

 

 

 

STANDER 
( NORMAL ) 

INTERIOR 

INVERTIDO 

INTERIOR 
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// TECIDOS 

Atendendo á extensa variedade em texturas, cores, dimensões e composições, recomendamos aos 

nossos estimados clientes a consulta das características técnicas mencionadas nos mostruários dos 

tecidos, bem como as tabelas de limites dimensionais a seguir: 

TECIDO 
A.LARG. MÁXIMA  

(Sentido do tecido. O 

recomendado) 

B. ALT. MÁXIMAS 

(Sentido invertido do tecido.  
Não recomendado) 

SARGA 3.000 2.700 

Facturação mínima (sem confecção) – 1.250m2  

No sentido NORMAL do enrolamento dos tecidos em peça – O RECOMENDADO: 

// Larguras máximas as indicadas na coluna A; 

// Altura máxima cerca de 3.400m; 

No sentido INVERTIDO do enrolamento dos tecidos em peça - NÃO RECOMENDADO E ESTABILIDADE 

DIMENSIONAL NÃO GARANTIDA: 

// Estores com larguras superiores às indicadas na coluna A, terão de ser fabricadas com o 

tecido invertido; // Estores com alturas superiores às indicadas na coluna B, as telas terão de 

ser emendadas na horizontal. 

- Os tecidos com largura de 3.000m das séries SMERALD, VIENNA e ECLISSE poderão eventualmente 

apresentar tonalidades ligeiramente diferentes das cores do catálogo; 

- Os tecidos Natura na cor 109, 409, 204 e 404 no caso de inversão da tela ficarão com os desenhos na 

horizontal; 

- IMPORTANTE: Encomendas efectuadas pelos estimados clientes por fases ou em períodos diferentes, alguns 

tecidos dos estores poderão eventualmente apresentar uma ligeira diferença na tonalidade e textura. 
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// ESTORES GUIADOS 

Por cabos de aço de Ø 4mm (p/interior ou exterior) – Estore com contrapeso oculto de alumínio 

extrudido de Ø16mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por varetas em alumínio extrudido de Ø10mm para exterior – Estore com contrapeso oculto 

redondo de Ø40mm em aço  
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//  ACCIONAMENTO POR MANIVELA 

Accionamento dos estores por operador helicoidal de rótula e manivela articulada em alumínio com 

punhos em PVC extrudido e haste de Ø13mm em alumínio extrudido. Podem ser fixas ou 

amovíveis. 

 

Para exterior (operador de rótula e tirante de 40cm) com manivela fixa 

 

 

 

 

 

 

//  CALHAS LATERAIS 

Em alumínio extrudido. Os estores são fornecidos com o contrapeso rectangular ref. N5 020 à vista. 

 

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO  

M9 110 Guia alumínio extrudido de 40x20,0mm 

M9 073 / M9 077 Guia alumínio extrudido de 60x22,5mm 

M9 065 Guia alumínio extrudido de 60x27,0mm 

M9 085 Guia alumínio extrudido de 80x24,7mm 

NOTA: As referências indicadas referem-se à cor branca. Caso o estimado cliente pretenda outra cor, terá de mencionar 

na encomenda. 


