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67RT

SISTEMES CREATIUS
DE FINESTRES

thermic PLUS

CARACTERÍSTIQUES
Trencament pont tèrmic.
Practicable càmera europea.
Perfils en extrusió d’aliatge 6063.
Gruix general 1,5 mm.
Envidrament mitjançant bordons a pressió o amb grapa.
Juntes d’estanquitat en EPDM amb angles vulcanitzats per a
junta central.
Escaires i juntes de batent comunes per a tots els sistemes
practicables.
Escaires d’unió d’alumini injectat amb botó d’ancoratge.
Escaires d’alineament en acer Inox i Zamak.
Drenatge de fulla invisible.
Profunditat de marc 67/73 mm.
Profunditat de fulla 74 mm.
Possibilitat de combinar marcs, fulles i bordons rectes i corbs.
Connexió sòlida mecànica de poliamida d’alta resistència de
24 mm, amb inserció d’aïllants de baixa conductivitat tèrmica.

Secció lateral

Senzillesa i versatilitat
Fàcil de muntar
Múltiples aplicacions

Secció central
142.80
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Sistema DOMO 67RT - Thermic Plus.
Consulteu les especificacions de càlcul.

Resistència a la càrrega de vent

Classe C5

Permeabilitat a l’aire

Classe 4

Estanquitat a l’aigua

E1650

Substàncies perilloses

...i
gaudeix
de
l’autèntic
confort

NPD

Capacitat de suport de càrrega
dels dispositius de seguretat

APTE

Prestacions acústiques

40dB

Transmitància tèrmica (Uw)

des d’1,0 W/m2K
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SI STE M A P R ACTI CA B L E
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Carta de color

Estalvi energètic

L’elegància de l’alumini

Aconseguir el màxim estalvi energètic depèn
de diversos factors.
Pel que fa al marc, aquest ha de tenir uns
valors òptims en permeabilitat a l’aire,
transmitància tèrmica i percentatge de la
secció del marc en el buit de la finestra.
El sistema DOMO 67RT TP disposa de tots
aquests gràcies al fet que està dissenyat
especialment amb ruptura de pont tèrmic,
Thermic Plus (aïllants de baixa conductivitat
tèrmica. Opcional), possibilitat de doble
càmera per al vidre, etc.
Quant al vidre que s’ha d’instal·lar, també ha
de tenir uns valors òptims en transmitància
tèrmica per aconseguir junts una alta
eficiència energètica.

Les finestres DOMO ofereixen una estètica estilitzada
amb possibilitat d’acabats tant en línies rectes com
corbes, la qual cosa les fa ideals per integrar-les a la
perfecció en qualsevol estil decoratiu: clàssic, modern
o contemporani. Al llarg del temps, els sistemes DOMO
han anat reduint els marcs per guanyar en estètica.
Un altre detall del seu disseny és que es pot triar entre
frontisses tradicionals o frontisses ocultes per aportar
un aspecte més minimalista.

Seguretat

Aïllament acústic
Si volem obtenir una estança tranquil·la
i confortable és fonamental un aïllament
acústic de qualitat, com el que ofereix
el DOMO 67RT TP. El seu disseny li
confereix una fantàstica impermeabilitat a
l’aire, la qual cosa la fa ideal per impedir
que els sons flueixin a través d’aquesta.
Les finestres practicables són les que ens
proporcionaran un aïllament acústic més
gran gràcies als seus sistemes de juntes,
sempre que es tingui en compte l’elecció
adequada del vidre.

Manteniment
Les finestres DOMO són la solució més idònia per a una màxima durabilitat, sempre que se’ls faci un breu
manteniment cada cert temps. Com a mínim una vegada a l’any (en cas de trobar-se en zones de costa, pròxim a
carreteres de molt trànsit o ambients agressius, la freqüència ha de ser superior):
•

Fer la neteja exterior utilitzant
un detergent neutre amb una
esponja suau. Tant la superfície
que s’ha de netejar com el
detergent utilitzat no han de
superar els 20° C i la superfície
no s’ha de trobar exposada
directament al sol durant el
procés.

•

Utilitzar algun tipus d’element
d’aspiració per extreure la pols
i elements estranys acumulats
entre les juntes de batent del
marc i els components de la
ferramenta.

El tractament superficial de lacat dels sistemes DOMO està garantit amb el segell de màxima qualitat
a escala europea QUALICOAT SEASIDE: tractament marí anticorrosió. Els acabats decoratius com els
d’efecte fusta compten amb la llicència QUALIDECO optimitzats per al seu ús en exterior.
Així mateix, els perfils anoditzats es fan sota els estàndards de qualitat de la marca EWAA-EURAS.

•

Lubrificar els elements de fricció
com ara frontisses, manetes,
panys i altres mecanismes amb
lubrificant multiusos.

Les propietats de l’alumini confereixen a les finestres
DOMO una alta resistència, per la qual cosa ni
es deformen amb el temps, ni amb els agents
meteorològics, ni tampoc són combustibles, de manera
que ofereixen més seguretat en tots els aspectes.
Disponible amb tanca d’un punt o de tres punts.
Possibilitat d’incloure-hi accessoris de seguretat amb
els sistemes homologats RC2 per a finestres i RC3 per
a portes.

Tipus d’obertura

Blanc

Blanc mat

Noir 2100 sablé

Natural mat
anoditzat

Inox grata repolit
anoditzat

Negre mat texturat

7012

7016

8014

8019

1015TX

6005TX

7012TX

7016TX

7022TX

7035TX

8014TX

8019TX

Negre TX

9005TX

9006TX

9007TX

Pi texturat

Embero Texturat

Si prefereix uns altres tipus d’obertura, consulti’ns.

Fix

Abatible
Abatible
Oscil·lobatent
obertura interior obertura exterior

Oscil·lant

Oscil·lant

Oscil·loparal·lela

