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Introdução

“Com base no espírito de uma empresa familiar, o objetivo da TERMOPLAST é produzir
janelas em vidro excepcionais, diferenciadas pelo seu alto nível técnico e estético. São os
nossos ideais que nos tornam únicos. Durante todo o periodo em que usa os nossos
produtos estamos interessados no seu feedback positivo. A estratégia que abordamos
desde o inínico é criar uma harmonia entre as necessidades dos nosso clientes e da
TERMOPLAST. Procuramos oferecer um produto de alta qualidade, esperando
satisfazer as expectativas dos nossos clientes mais exigentes.”

• Desde 1991 estamos envolvidos na produção de janelas (ferro, ma deira, plástico, etc.)
• Desde 2000, em janelas de PVC e Alumínio com vidros duplos
• 4 fábricas com uma área de 6000m2

• Investimentos acima dos 4,000,000 EUR em maquinas de produção
• Um dos principais fabricantes de janelas com vidros duplos em PVC na Roménia
• 130 funcionários com experiência em vendas, fabricação e instalação
• Departamento B2C - com vendas diretas, instalação e serviço
• Departamento B2B - vendas indiretas para parceiros autorizados
• Departamento de Exportação Bélgica, Itália e França - Vendas indiretas 
através de parceiros autorizados
• Uma produção de 300 unidades diárias/10,000 unidades mensais

QUANTIDADE vs. QUALIDADE

Manager TRP
Cătălin Neculai
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O que nos recomenda?

  Desde o início, a TERMOPLAST optou por colaborar com os melhores vendedores a nível mundial, capazes de fornecer soluções de qualidade . Assim as nossas janelas são 
fabricadas com perfis de PVC da marca REHAU (Alemanha), líderes na produção de perfis de PVC de alta qualidade. Os perfis de alumínio são produzidas pela CORTIZO (Espanha) 
que impressionam com as suas soluções confiáveis e com as mais lindas cores e tonalidades. A marca TERMOPLAST é sinónimo de uma casa segura. Optamos pelo equipamento das 
marcas MACO (Áustria ) e ROTO (Alemanha) para garantir a segurança dos nossos clientes. Os vidros isolantes provêm do conhecido produtor internacional Saint-Gobain (França). As 
maçanetas foram especialmente projetadas pela HOPPE(Itália). Um produto de qualidade significa materiais do mais alto nivel.

Dedicação
Estamos totalmente envolvidos em demonstrar empatia e
interesse pelas suas necessidades. Partilhamos os mesmos valores:
o amor pela família e pelo lar.

Respeito
Damos a devida importância a si e aos seus desejos. O nosso
respeito traduz se em produtos inovadores e personalizados.

Proteção
Sabemos o quão é importante proteger sua família. Criamos
produtos que não deixam de proteger aqueles que confiam em
nós.

Diversidade
Oferecemos soluções profissionais para várias janelas em
PVC e alumínio e uma grande variedade de vidros para
atender às suas necessidades.

Desenvolvimento
Nos apostamos na pesquisa e inovação constante, para ter um
resultado final excelente.

Experiência
As pessoas são sem dúvida a parte mais importante da
nossa empresa. Os investimentos na formação da nossa
equipa em cada departamento, são uma prioridade na nossa
gestão da empresa.
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Introdução
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Tecnologia

 A TERMOPLAST implementou até agora um produto técnico adequado. 
Nós estamos entre os poucos produtores que trabalham exclusivamente de 
acordo com o catálogo de produtos.

 Seguimos restritamente os indicadores de qualidade impostos pela 
REHAU para as janelas em PVC e pela CORTIZO para os perfis em alumínio, o
melhor método de processamento, sistemas de reforço, sistemas de abertura 
ROTO e MACO, garantindo assim que produzimos no mais alto nível.

O centro de produção da TERMOPLAST inclui, além do Centro de Logística e Informação:

• O processo de produção dos perfis de PVC (linhas totalmente automatizadas
para evitar erros humanos, e para reduzir o tempo de produção)
• Centro de lacagem do alumínio
• Produção de vidros isolantes
• Centro de metalização dos perfis de PVC
• Centro de produção de arcos

Todas estas unidades são equipadas e automatizadas de acordo com os
regulamentos U.E.

PVC ou ALUMÍNIO? PVC Alumínio

Isolamento Térmico

Design e Cores

Manutenção

Sustentabilidade

Tamanho das Janelas

Sistemas de Deslizamento
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Introdução

 Toda a undiade de produção está conectada a um servidor principal, 
evitando assim erros humanos relacionados com o corte, colagem e o 
processo de usinagem. A TERMOPLAST é uma das poucas empresas que 
usa os recursos humanos príncipalmente para detalhes e instalação de 
acessórios.

 A TERMOPLAST é a única fabricante de janelas com perfis de 
PVC da marca REHAU e uma das poucas que na Europa utiliza as mais 
recentes tecnologias de soldagem de perfis PVC.

 Uma tecnologia nova para janelas mais bonitas e 
resistentes! A tecnologia tradicional gera inevitavelmente uma marca no 
lugar da soldagem que, mesmo depois de ser limpa e retocada, afeta a estética 
da janela.

 É a primeira e única tecnologia no mundo através da qual o material
que sobra depois da soldagem é invisivel, pois o excesso é
direcionado para parte interior do perfil de PVC. Assim o precesso de
“deburring “(limpeza do excesso após a soldagem ) é excluido. Esta
tecnologia traz várias vantagens aos perfis de PVC - as janelas são
mais bonitas, aumenta a resistencia devido à maior superficie de
contato e aumenta a proteção contra ventos e ruídos, pois as
soldagens nos cantos mantêm a sua forma e elasticidade.

Qual é a Diferença?

Soldagem Invisível
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Soldagem

Sem marcas de lápis,
Sem material em excesso,
Sem defeitos,
Impecável!
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Vidros

• O uso de pelo menos folhas de vidro Low-E em configurações de janelas isolantes
• Preenchimento dos vidros com árgon para um melhor isolamento
térmico até 55%
• Para grandes superficies usamos vidros de segurança da CONNEX, para proteção 
contra acidentes (principalmente crianças) e para um melhor isolamento acústico
• O uso de um espaçador sem cantos (Standard TRP)
• Escolhendo uma janela isolante com um espaçador de pré-butóxido, comprimido por 
argon, sem válvula de enchimento
• O uso de espaçadores Warm-Edge
• Escolhemos uma configuração de três folhas de vidro com uma espessura 
mínima de 40mm com altos coeficientes térmicos
• O uso de folhas de vidro com uma maior espessura (6, 8, 10mm)
para melhorar o isolamento

• Linha de produção totalmente automática
• Linha de produção auxiliada por computadores
• Uma tecnologia de lavagem automática com sensores, altamente avançada
• Um espaçador continuo, dobrável e costumizavel
• Espaço entre os vidros preenchido com árgon

A maior linha de produção de vidros
isolantes

Recomendações da TERMOPLAST
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Vidros
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Janela TRP 60

3

24-32 mm 2

 

2

Qualidade pelo melhor preço!

 Com uma superfície lisa e design clássico, a janela TRP 60 apresenta uma
aparência agradável para cada casa. Mantendo o mais alto nivel de qualidade, estas
janelas são uma alternativa económica para o isolamento da sua casa.

Durável e de manutenção fácil.

Equipamento Premium

Quadro 64

1.6 w/m2k
Condutividade
Térmica

Câmaras

60mm
Profundidade da 

instalação

Folhas de Vidro

Espessura
do Vidro

Janela
EstéticaReforço

Borrachas
Isolantes

1.1 w/m2k
Vidro temperado

Isolamento
Acústico

Proteção
RC3

Soldagem
Clássica

Design
Redondo

e Quadrado
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BasicBásico
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Janela TRP 70

5

24-40 mm 2

  

2/3

Sistema económico para projetos de construção!
 
 Uma janela de qualidade deve atender a vários requisitos ao mesmo tempo: 
resistência, isolamento térmico e acústico, proteção e design. Portanto, a TRP recomenda 
o reforço adequado dos perfis de acordo com o catálogo REHAU, o hardware deve conter no mínimo 
6 bloqueadores de anti-roubo e cabo Secustik e vidros triplos laminados com espaçadores Warm-
Edge.

1.3 w/m2k
Condutividade
Térmica

Equipamento Premium

Quadro Renovação
40

Quadro Renovação
60

Quadro
64

Quadro
68

Equipamento Exclusivo

Câmaras

70mm
Profundidade
da Instalação

Folhas de Vidro

Espessura
do Vidro

Janela
EstéticaReforço Borrachas 

Isolantes

0.6-1.1 w/m2k
Vidro Temperado

Isolamento
Acústico

Proteção
RC3

Soldagem
Clásica/
Invisível

Design
Redondo

e Quadrado
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AccesibilAcessível
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Janela TRP 80

5-6

24-40 mm 2

  

2/3

Um sistema projetado especificamente para projetos residenciais

 O design certificado, combinado com a estabilidade e resistência, faz desta série uma 
escolha exclusiva! A janela TRP 80 é a escolha preferida de nossos clientes em termos de janelas 
de vidro...

Equipamento Premium

Quadro 80

Equipamento Exclusivo

Câmaras

80mm
Profundidade
da instalação

Folhas de Vidro

Espessura
do Vidro

Janela
EstéticaReforço Borrachas

Isolantes

0.6-1.1 w/m2k
Vidro Temperado

Isolamento
Acústico

Proteção
RC3

Soldagem
Clássica/
Invisível

Design
Redondo

1.3 w/m2k
Condutividade
Térmica
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CalitateQualidade
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Janela TRP SYNEGO

6-7

42 - 51mm 3

  

3

Uma mais valia para a sua casa!

 O TRP Synego é um sistema inovador de janelas e portas com 6-7 câmaras
isolantes, fornecendo um coeficiente térmico de até 0,96 w/m2k, com um design
minimalista que traz iluminação suficiente para o seu quarto. A nova janela TRP
Synego é equipada com um perfil quadrado, 3 juntas de vedação e vitral triplo,
atendendo, a todosos requisitos

Equipamento Premium

Quadro 72 Quadro 80

Equipamento Exclusivo

Câmaras

80mm
Profundidade
da instalação

Folhas de Vidro

Espessura
do Vidro

Janela
EstéticaReforço Borrachas

Isolantes

0.6-1.1 w/m2k
Vidro Temperado

Isolamento
Acústico

Proteção
RC3

Soldagem
Clássica/
Invisível

Design
Redondo

e Quadrado

0.94-1.1 w/m2k
Condutividade
Térmica
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PerformanțăPerformance
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Janela TRP GENEO

6

42-52 mm 3

 

3

Janelas inovadoras - um equilíbrio energético perfeito!

GENEO PHZ (opcional) - um sistema cerificado para Passive Houses

 As inovadoras janelas GENEO são feitas de RAU - FIPRO, um compósito reforçado 
com fibras de vidro que elimina a necessidade de reforço! Assim, podemos obter o melhor 
desempenho para espaços residenciais em termos deenergia - (por exemplo, Uw = 1,1 W/
m2k) até Passive Houses (por exemplo, Uw= 0,73 W/m2k).

Equipamento Premium

Quadro 72 Quadro 86

Câmaras

86mm
Profundidade
da instalação

Folhas de Vidro

Espessura
do Vidro

Janela
EstéticaReforço Borrachas

isolantes

0.6-1.1 w/m2k
Vidro Temperado

Isolamento
Acústico

Proteção
RC3

Soldagem
Clássica/
Invisíve

Design
Quadrado

0.73-1.1 w/m2k    
Condutividade
Térmica
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InovativInovações
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Sistemas de Correr com Levantamento
A solução ideal para quem procura uma parede de vidro móvel perfeitamente isolada.

Design Especial, mais leve e funcional.

 A parede de vidro, além de permitir a entrada de luz nos quartos, adiciona valor à sua 
casa, criando uma sensação de conforto e bem-estar até para os clientes mais exigentes.

Profundidade do caixilho: 86mm
Profundidade da instalação: 203mm
Peso do perfil de até 400kg!
Comprimento máximo: 10m(branco), 6,8m(colorido)

Ventilação parcial eficiente, invisível do lado de fora - os caixilhos permanecem totalmente 
fechados com o mesmo grau de segurança que na posição totalmente fechada.

Isolamento térmico otimizado

 Isolamento térmico com reforço de aço e termomódulo: Uf=0,8-1,3 W/m2k (dependendo 
do reforço necessário e do vidro isolante usado, no máximo 52mm). Limitador de alumínio 
integrado, embutido no piso, que permite uma passagem fácil sem obstáculos. Extremamente 
duradouro, os materiais com propriedades isolantes evitam o arrefecimento do chão, mesmo com 
temperaturas externas de -15º Celsius.
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Sisteme CulisanteSistema de Correr
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Solução Económica para Portas de Correr

Embora sejam grandes, altos e pesados, esses sistemas podem 
facilmente girar e deslizar para os lados . A folha desliza para o 
lado, economizando espaço . Para fechar a janela, a folha será 
colocada novamente na posição de oscilação, respetivamente na 
sua posição de fechamento.

Os sistemas de correr oscilo-paralelos não ocupam 
espaço interno para a sua abertura.

From normal sliding profiles on horizontal cases.
Peso do perfil até 200kg.
O mecanismo de correr é fácil de usar, silencioso e duradouro.

Opcional: maçaneta externa

Sistema de Correr Oscilo-Paralelo
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Cores PVC

 

 

 

 

 

 

Grupo 1
Cores Standart

Grupo 2
Cores a pedido

Grupo 3
Cores especiais

Golden oak

Mahogany

Walnut

Wenge

Dark oak White-foiled

Wheat quartz

Dark brown Anthracite Oregon Green

Grey Cherry Mooreic

Blue steel DarkMountain pine

Dark green Grey de lis Green moss Yellow

Grey Bleu marine Irish oak Light oak

White-Cream Brilliant blue Sierra Soft cherry Black cherry

Anthracite  Golden beach Macore Burgundy Red
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1 2 3 4

Equipamento Premium

Pressão errada
na maçaneta

Micro
ventilação 

Maçaneta
padrão

Ajuste da pressão
da dobradiça
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5 6 7

Equipamento Exclusivo

Maçaneta Secustik Dispositivo anti-roubo IS Fecho oculto para a folha passiva 27



Os sistemas de portas e janelas com dobradiças ocultas proprocionam um design elegante.

O angulo máximo de abertura da janela é de 100 °.
A segurança e proteção são preservadas nas portas interiores

Equipamento

Dobradiça Oculta
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O sistema Twin Fit permite a abertura de duas
em um único movimento.

Dobradiças Ocultas
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Portas - Tipos de Fechamento
A B C D E

1

6 7 7 7 8

2 2 4 5

3

EQUIPAMENTO:            4 mecanismos de fechadura standard
MECANISMO:       As linguetas são acionadas pela maçaneta.
BENEFÍCIOS:            Solução Económica

A        Clássica

EQUIPAMENTO:            4 mecanismos anti-roubo e fechadura
MECANISMO:      As linguetas são acionadas pela maçaneta.
BENEFÍCIOS:            Solução Básica

        Segurança BásicaB

EQUIPAMENTO:            3 fechaduras e 2 sistemas anti-roubo 
MECANISMO:      As linguetas são acionadas por uma chave.
BENEFÍCIOS:            Vedação automática sem a necessidade de bloqueio.
   Segurança Premium

        Segurança e vedaçãoC

EQUIPAMENTO:            Fechadura com 2 linguetas, trinco e 2 ganchos
MECANISMO:      As linguetas são acionadas por uma chave.
BENEFÍCIOS:            Segurança máxima

Lingueta + GanchoD
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Portas

EQUIPAMENTO:               Fechadura com 3 linguetas, trinco e 2 ganchos
MECANISMO:  As linguetas são acionadas automaticamente por ímanes, ao fechar a porta. Opcionalmente,
   pode ser equipada com sistemas de abertura inteligentes (impressão digital, cartão, teclado, etc.)
BENEFÍCIOS:               Isolamento automático sem a necessidade de bloqueio.
   Segurança Máxima

A        AutomaticoE

A armação da porta exterior deve ser retangular ou fechada, e o processamento deve ser realizado por máquinas especiais, preservando a sua
resistência. Para evitar a deformação, a TRP recomenda que a armação não seja em forma de U ou seccionada.

Armação especial para portas pré-montadas de 2.5mm - Uma porta resistente! 

CilindroClássico

Cilindro com Botão

Cilindro com Impressão Digital
(proteção maxima)

TIPOS DE CILINDRO:

9

10

11

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5
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Portas - Detalhes Gerais

70 mm

86 mm

80 mm

80 mm

24-40 mm
18 mm
24 mm
54 mm

Aerostop

2.5 mm2

18 mm
24 mm
54 mm

Aerostop

18 mm
Aerostop

18 mm
Aerostop

24-40 mm

24-50 mm

24-52 mm

2

3

3

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

TR
P 

7
0

TR
P 

G
en

eo
TR

P 
Sy

ne
go

TR
P 

8
0

Largura Tipos de
Rodapé

Folhas
Duplas

Borrachas
Isolantes

Soldagem
dos Cantos

Armação
de Aço

Soldagem
Invisível
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Paineis Especiais
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Portas

34



Modelos de Portas
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Vidros
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Vidros

 A transferência de calor é reduzida principalmente pelo número de folhas 
de vidro. As janelas com 3 folhas de vidro proporcionam um melhor 
isolamento térmico do que as janelas com apenas 2 folhas. A largura total 
das 3 folhas de vidro é outro fator importante, pois os especialistas recomendam 
uma distância mínima entre as folhas de vidro de 16mm. Portanto, uma janela com 
uma largura total de 24mm é o recomendado para duas folhas de vidro e no mínimo 
40mm para três folhas. Quanto maior a largura da janela melhor será o seu isolamento 
térmico.

 Para alcançar a eficiência térmica desejada, os espaçadores são 
dobrados, assim não existem falhas nos cantos. O papel dos espaçadores é separar 
as folhas de vidro e garantir um nivel de humidade reduzido. Os espaçadores mais 
comuns são os de alumínio que podem ter diferntes tamanhos, cores e modelos. O 
uso de espaçadores da marca Thermix® “Warm-edge“ feitos de plástico e aço 
proporciona uma redução da transferência de calor em até 18%, contribuindo para 
um design agradavel e ajudando a evitar a condensação dentro da janela estando 
disponiveis em 6 cores padrão.

 O gás inerte é introduzido após a butilação primária do espaçador, 
pressionando a janela em árgon por 6 segundos. Neste processo o ar dentro das 
folhas de vidro é substituido em até 90 % por argon, um gás que melhora a eficiencia 
térmica em até 55 % e elimina o risco de condensação entre as folhas de vidro. Assim 
garantimos que as suas janelas terão uma excelente eficiência térmica.

 O vidro isolante é o resultado da junção de duas ou três folhas de vidro, 
separadas por espaçadores com diferentes espessuras, com pequenos furos, onde 
foram colocados pequenos grãos de sílica que absorvem a humidade.

 A identificação do vidro isolante ideal faz com que o equipamento que vai 
comprar satisfaça as suas expectativas tanto tecnicamente como esteticamente.

O que é o vidro isolante?

O que faz os vidros terem uma boa eficiência térmica?
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Vidros

Janelas isolantes com duas folhas de vidro

*

*

*

*

Float
-

Float

Float
-

Lam 331
Low E

Float
- 

Low E
- 

Argon

4S
- 

Float
-

Argon

2.7/2.6* 
w/mpk 0.78

1.1/1.0*
w/mpk 0.63

1.1/1.0* 
w/mpk 0.38

82%

80%

60%

79%
1.1/1.0*
w/mpk 0.62

Modelo Vantagens

Preço Baixo Ambientes
internos

Camada
decontrolo 

do
fluxo de 

calor

Edificios
termicamente

eficentes

Superficies
extensas
de vidro

temperado

Eficiência
Energética

Eficiência
Térmica

Bom 
isolamento

acústico
e Alta 

segurança

Recomendações Transparência
Transferência 

Térmica Fator Solar
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Vidros

Pacchetto di vetro termoisolante a tripla vetroresina

*

*

*

*

*

*Coeficiente térmico no caso de uso dos espaçadores “Warm-edge”.

Float
-

Float
-

Low E

1/0.9*
w/mpk 0.57

4S
-

Float
-

Float

0.8/0.7*
w/mpk 0.35

4S
-

Float
-

Low E

73%

60%

58% 0.6/0.5*
w/mpk 0.3

4S
-

Float
-

Lam 331
Low E

0.6/0.5*
w/mpk 0.3

Lam 331
Low E

-
Float

-
Lam 442

Low E

48%

0.470.6/0.5*
w/mpk68%

Modelo Vantagens Recomendações Transparência
Transferência 

Térmica Fator Solar

Preço baixo Espaços
residenciais

Espaços
residenciais

Espaços
residenciais

Espaços
residenciais

Espaços
residenciais

Benefícios
Melhorados

Boa relação
preço

qualidade

Melhor no
Isolamento
térmico e
acústico

Isolamento
térmico
superior

Segurança
excelente
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Vidros

Vidro Connex ou vidro laminado?
 
 É a solução perfeita quando a sua prioridade é proteger a sua familia 
contra acidentes. Garante uma proteção de alto nível contra roubos e um excelente 
isolamento acústico . Os vidros Connex são compostos por duas folhas de vidro de igual 
espessura (3/4mm), com uma pelicula PVB entre eles . Estes vidros são usados para 
aumentar a resistência das portas e vidros e para melhorar o isolamento acústico.
 

 Os seus filhos estão em segurança! Caso o vidro parta os fragmentos 
ficarão colados à pelicula PVB!

 Os vidros temperados são 26 vezes mais resistentes do que vidros 
convencionais

Vidro de proteção

 É recomendado sempre que houver um risco de acidente. Durante a
fabricação, o vidro passa por um tratamento térmico especial, o que o torna 6 vezes 
mais resistente a variações de temperatura, vento forte e a impactos do 
que um vidro normal da mesma espessura. No caso de choque, o vidro estilhaça em 
pequenos fragmentos não cortantes, protegendo-se a sí e á sua familia.

Como é garantida a proteção
contra roubo?
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Vidros Duplos

 O uso dos espaçadores “warm-edge“de plástico e aço da marca
Thermix® reduz a transferência de calor em até 18%, contribuindo para uma 
aparência agradável (6 cores padrão) e ajudando a evitar a condensação dentro das 
janelas.
 

O gás árgon que é introduzido entre os vidros, reduz a transferência
de calor em até 55% elimina o risco de condensação entre as folhas
de vidro.

Quais são as soluções para evitar a condensação?
 0 db é o limiar da audição sob o qual o ouvido humano não ouve qualquer coisa. 
Num espaço urbano comum, é alcançado o conforto acústico ideal com uma diferença 
de 30 dB entre o ruído externo e o ruído interno da casa. Se habita num espaço 
urbano exposto à poluição sonora, recomendamos uma janela com um isolamento 
acústico de pelo menos 35 dB.

 Se quiser vidros maiores para apreciar uma maravilhosa vista , também é 
preciso um bom islolamento acústico que só pode ser atingido com um vidro dividido em 
várias secções para bloquear os ruídos externos. 
 O melhor isolamento acústico é obtido quando escolhemos janelas com no 
mínimo 3 folhas de vidro, de diferentes espessuras , das quais pelo menos 
uma é laminada.

O que fornece à jenela o seu isolamento acústico?
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Accessórios

Barras Internas

• Elementos decorativos dentro das 
folhas de vidro
• Tamanhos: 8, 18 ou 26mm
• Cores (8mm): branco, dourado
• Cores (18/26 mm): branco, cores 
standard e cores non-standard

Barras Externas

• Elementos decorativos colados na 
superfície do vidro
• Tamanhos: 26 ou 35 mm e 26 ou 28mm
• Cores: branco, cores standard e
cores non-standard

Faixa Hidro-Reguladora

O conjunto de faixas hidro-reguladoras 
regulam a abertura do obturador , para 
ajustar o nível de humidade na sala.

• Isolamento acústico de até 42
db (A) com os acessórios necessários
• Fluxo de ar lateral para um
maior conforto dos habitantes. 
• Perfil fino , adaptado à maioria dos
modelos de janelas
• Instalação fácil
• Manutenção fácil: não requer 
nenhum ajuste, limpeza anual.

Estores Integrados

Os estores integrados não
têm apenas uma boa estética, 
mas também são produtos de 
alta qualidade que duram durante 
anos.

Como os estores estão dentro 
dos vidros, não ficam marcados ou 
detriorados ao longo do tempo.
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Tipos de Vidro Decorativo

CHINCHILADSG 004TSG 002 CHINCHILA BRONZE

CAULE DE FLOR BRONZEJATEADO BRONZE CAULE DE FLORJATEADO

OLIVEIRA BRONZEOLIVEIRA ACETINADO ACETINADO BRONZE
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Acessórios

Proteção contra insetos, pó e barulho.

Dobradiças das redes mosquiteiras
São montadas com as dobradiças na moldura da janela ou na porta da varanda.
A rede é aberta para fora e durante o inverno pode ser removida facilmente.

Estore de rede mosquiteira
A abertura e o fecho da rede são facilitados por molas.
Durante o inverno, a rede pode permanecer instalada, podendo ser facilmente ocultada numa 
caixa acima da janela.

Gama de cores: branco, castanho, carvalho dourado, mogno, nogueira e wengué.
Como opção a janela pode ser pintada com a cor desejada.

Sistemas de redes Mosquiteiras
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Batentes

Batentes Internos de PVC
• Fácil manutenção, não requerem pintura
• Tinta resistente à luz solar.
• Resistente à humidade.
• São resistentes a impactos mecânicos e a temperaturas extremas.
• Gama de cores: branco, mogno, carvalho dourado, carvalho escuro, wengué, nogueira.

Batentes Externos de PVC
• Batentes externos que impedem qualquer infiltração entre a janela e a parede.
• Resistente e durável.
• Protege contra a água e sujidade
• Gama de cores: branco, castanho, carvalho dourado,
carvalho escuro, cinzento antracite, nogueira,
mogno, mooreiche. A pedido, qualquer cor RAL.

Os batentes internos externos que se acoplam aos vidros, são feitos usando um perfil especial 
chamado solbanc. Os batentes são colados, colocados diretamente na argamassa ou fixados com 
parafusos.

Elementos decorativos que complementam
as suas janelas
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Acessórios

Rolos Mercury - as lâminas estão escondidas dentro de uma caixa de alumínio fixada na parede ou nas portas, sendo também um elemento decorativo. Existem dois tipos 
de caixa: inclinadas a 45 graus e redondas.

Rolos Gemini - As lâminas de alumínio estão escondidas dentro de uma caixa de PVC acima das portas que também desempenha um papel decorativo. O isolamento da caixa 
proporciona um melhor isolamento térmico.

Rolos Apollo - As lâminas de alumínio estão escondidas dentro de uma caixa de alumínio embutida na parede.

Opcionalmente podem ser equipados com redes.

Mercury 1 
Aplicado na parede

Mercury 2 
Aplicado no batente, montado na lateral 
com as lâminas para dentro

Mercury 3
Aplicado no batente, montado na lateral 
com as lâminas para fora

Apollo
Caixa embutida e oculta

Para lhe fornecer maior conforto e privacidade, a TRP oferece-lhe uma grande variedade de estores.
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O sistema de estores pode ser
manual, com fita ou manivela ou
elétrico, usando um dispositivo de
comutação ou um controlo remoto.

Operado por uma
manivela

Operado por uma
fita

Operado por um
controlo remoto

Operado por um
dispositivo de

comutação

Gemini 1
Sobreposto, com a caixa
visível do exterior e interior

Gemini 2
Sobreposto, com a caixa visível do
interior

Gemini 3
Sobreposto com com a caixa visível do 
exterior

Gemini 4
Sobreposto e escondido

RolosOs detalhes acerca variedade de cores das persianas podem ser obtidas nas lojas.
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Alumínio

TRP COR 60 TRP COR 70

Folhas Ocultas TRP 4600 Deslizante TRP 4500 de Correr com
Levantamento

Para mais detalhes, consulte o catálogo de alumínio TERMOPLAST ou visite nossos showrooms.
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Alumínio

TRP COR 4200 Deslizante com BT

TRP COR 2000 Deslizante sem BT Persiana TAMIZ
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