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Maçaneta ECO
Fácil instalação através de parafusos passantes. Compatível com Barras 
Antipânico Linha Push, Touch e Linha Pad Jaque.  Indicada para locais 
onde é necessário o acesso de fora para dentro do ambiente e não é 
necessário o controle por chave, ou seja, a porta ca sempre disponível 
para ser aberta.  Indicada para portas corta-fogo, madeira, ferro, PVC e 
alumínio. Linhas elegantes e compactas, oferecem conforto, praticidade 
e resistência.

Material: 
Base em nylon e maçaneta em zamak.



TouchPad
Produto inovador e indicado para portas corta-fogo e de saída de 
emergência de locais residenciais e não públicos.  Atende a EN179. 
Linhas elegantes, conforto e resistência são as características da 
Touch Pad. Seu design oferece conforto na abertura da porta e 
também funciona como puxador para o fechamento da mesma 
quando necessário. Produto de fácil instalação e de alta resistência, 
que valoriza qualquer porta. A Fechadura Touch Pad é uma fechadura 
de sobrepor que pode ser utilizada em portas de qualquer material, 
exceto, vidro temperado. Indicado para portas de uma folha e com 
sentido de abertura para fora. 

Material: 
Base em aço, acionador em Nylon e 
acabamentos em Zamak.









Ferragens para 
PORTA CORTA-FOGO

Dobradiça Helicoidal

Dobradiça de Mola

Fechadura de sobrepor
para porta corta-fogo

-Tamanho 4x4
-Pressão regulável
-Material: aço
-Furação Universal
-Acabamento pintura epóxi

-Tamanho 4x4
-Pressão regulável
-Material aço
-Furação universal
-Acabamento pintura epóxi

-Material: aço
-Acabamento pintura epóxi
-Parafuso passante
-Furação universal
-Maçaneta livre pelos dois lados

Fechadura de sobrepor
para porta corta-fogo
com chave
-Material: aço
-Acabamento pintura epóxi
-Parafuso passante
-Furação universal
-Maçaneta livre pelo lado interno
-Chave pelo lado externo

Códigos: Acabamentos
DGS 01 C - E
Esquerda
DGS 01 C - D
Direita

DGS 01 P - E
Esquerda
DGS 01 P - D
Direita

cinza

preto

Códigos: Acabamentos

DGS 02 C

DGS 02 P

cinza

preto

Códigos: Acabamentos

FGS 01 C

FGS 01 P

cinza

preto

Códigos: Acabamentos

FGS 03 C

FGS 03 P

cinza

preto
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