
CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS. Guia inferior incrustado no chão, com ou sem 
compensador.. Guia inferior na superficie , com ou sem compensador.. Os painéis  passam através de cantos  de 90 a180 graus.. Ângulos menores que 90 graus são possíveis, mas sem 
passar os painéis.. Portas em  cantos.

SISTEMA DE ALUMÍNIO. Guias de 40x40mm compatível com a dimensão padrão.. Alumínio estrutural com uma espessura mínima de 
3mm.

REGULAÇÃO. No máximo 25mm com perfil compensador inferior.. No maximo 50mm com perfil compensador inferior e 
superior.

ABERTURAS. Portas podem ser abertas para dentro, para fora y para 
dentro e fora.. Portas podem ser colocadas de um lado ou outro, em 
dois lados, nos cantos ou nas méias (porta movél).

OPÇÕES DE FECHAMENTOS. Fechamento padrão com/sem chave de aço inoxidável ou 
outras terminações.. Qualquer tipo de fechamento usado em portas normais  
de vidro.. Fechamento lateral com/sem chave.. O sistema com flange de saida oferece posição de 
ventilação fixa.

VIDRO. Vidro temperado ou laminado.. Espessuras do vidro 6,8,10 e 12mm.

TERMINAÇÕES. Lacados em todas as cores RAL.. Madeira laqueada.. Anodizados.

TAMANHOS MÁXIMOS. Largura máxima 800mm. Portas fixas máximo 900mm.. Longo máximo 3000mm.. Largura total do sistema ilimitado, para instalações 
muito longo há o sistema de parking para recolher os 
paneis de um só lugar.

OS EXEMPLOS DE POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES

PORTA MÓVEL

PARKING

GUIAS INFERIORES

SEÇÃO VERTICAL

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

RESTAURANTES DIVISORIAS DE INTERIORES

ALPEDRES TERRAÇO  E SOTAÕS



SEGURANÇA
O peso total do sistema baseia-se no perfil 

inferior. Sistema único no mercado em que a 
gravidade ajuda a seu manuseio e segurança. A 

instalação típica normalmente pesa perto de 400 
kg, o peso de um touro mais o menos...,

Um sistema de suporte, é sempre mais seguro do 

que um pingente.

CONFIABILIDADE
Nós não usamos qualquer tipo de mancais, os 

painéis podem deslizar suavemente, isso faz 
com que o nosso produto é fiável e não requer 

manutenção técnica com a passagem do tempo.

QUALIDADE COM SIMPLICIDADE 
Nosso sistema usa somente materiais de alta 

qualidade, o uso de plásticos é a mais baixa 
do mercado. Os elementos que usamos são de 

muito alta resistência e durabilidade. O número 
de elementos é muito baixo, o que torna a sua 

utilização / instalação muito simple e com o 
mínimo de manutenção.

SELAGEM
Selagem é o ideal porque não usar tampas 

plásticas nas juntas entre os painéis de alumínio. 
A melhor união é de alumínio com alumínio de 
modo que o vento ea água não podem passar, 

tudo reforçado em todo o sistema por ter o peso 
abaixo.

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE COM A 
BELEZA

Segurança e confiabilidade são a base da 
concepção e inovação para nossos produtos,  
estes não entrar em conflito com a estética, 

então o sistema tem um desenho agradável de 
suaves linhas arredondadas, únicas no mercado. 

Simplicidade e projeto do sistema Todocristal é 
suportada pelo uso da mais avançada tecnologia 

com materiais de ultima geração.

SOLIDEZ
Os painéis são acoplados internamente com 

peças sólidas do metal. Isso vai garantir uma 
maior segurança do sistema  Todocristal como 

um todo, com uma melhor vedação contra vento 
e água.

COM OU SEM FLANGE DE SAIDA
Pode escolher entre uma configuração que não 

tenha flange de saida ou que tenha flange de 
saida. A primeira opção oferece uma forma mais 

estética e permite a instalação de cortinas ou 
estores sem nenhum problema. 

FECHAMENTO LATERAL
Nosso fechamento lateral inovador, oferece maior 

segurança , selagem e estética requintada do 
que a abertura tradicional. Bloqueado por uma 

alavanca para abrir e fechar o seu sistema.

FECHAMENTO DE SEGURANÇA
Qualquer bloqueio padrão pode ser usada 

com o sistema Todocristal, isto vai melhorar a 
segurança. Você pode escolher entre uma grande 

variedade de fechaduras com ou sem chave.

PERFIL COMPESADOR
O Sistema Todocristal  pode ser completamente 
incrustado no chão tão limpo e seguro. A altura 

do sistema, pode ser regulado pelo perfil 
compensador.

Mais trabalhos em: http://www.allglasstodocristal.com/galeria-de-imagenes/


