
O pioneirismo da Disafe proporcionou sua liderança

em fornecimento de barras antipânico e ferragens 

para porta corta fogo no Brasil.

Oferecemos soluções para os mais variados projetos 

aliando resitência com beleza e segurança.

CATÁLOGO DE
PRODUTOS
DISAFE QUALIDADE QUE 

SALVA VIDAS



Possibilita a entrada de fora para dentro do ambiente. Robustez que garante 
durabilidade e conforto no acionamento.

 > Certificada conforme a norma ABNT NBR11785

 > Reversível, podendo ser instalada em portas 
    com os dois sentidos de abertura

 > Acionamento leve e silencioso

 > Resistência a corrosão

 > Acabamento de alto padrão

 > Embalagens individuais

  > Manual completo de instalação em português

 > Indústria Brasileira

 > Atende portas de até 250x130x8cm

 > Tubo de acionamento de 30x16x1200mm

 > Tampas e acabamentos em pintura epóxi

CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTOS

BARRA 
ANTIPÂNICO
PUSH

1 2 3 2 2

NBR 
11785

Barra Ant ip. Push C Hor izontal

Barra Ant ip. Push C Vert ical

Barra Ant ip. Push C Dupla Hor iz . / Vert .

1- W3120S-H

2- W3120S-V 

3- W3120D-HV

Barra Ant ip. Push F Hor izontal

Barra Ant ip. Push F Vert ical

Barra Ant ip. Push F Dupla Hor iz . / Vert .

1- W2120S-H

2- W2120S-V 

3- W2120D-HV

PCF

PCF

PCF

ACESSO EXTERNO PARA BARRA ANTIPÂNICO

ACABAMENTOS

W600-CC               Acesso externo com maçaneta e chave

W600-CC-SI          Acesso externo com maçaneta e chave com segredos iguais

W600-SC               Acesso externo com maçaneta

Certificada
ABNT

A linha de barras antipânico push Durati possui alta
resistência, é certificada conforme a norma ABNT 
NBR 11785, possui uma instalação simples e design 
inovador.

É uma linha muito versátil, podendo ser aplicada em
portas de vidro temperado e integradas com controles 
de acesso eletrônicos. Uma linha e muitas soluções!



É a solução exclusiva Durati, possibilita a instalação 
de barras antipânico em portas de vidro temperado 
novos.

Para a instalação, é necessário o fornecimento de 
um gabarito de furação e�ecífico Durati para portas 
de vidro.

ACESSÓRIO
PARA PORTA
DE VIDRO
NOVA

ACABAMENTOS NBR 
11785

W701  Kit de fixação push simples horizontal sem acesso externo

W702  Kit de fixação push simples horizontal com acesso externo

W703  Kit de fixação push simples vertical sem acesso externo

W704  Kit de fixação push simples vertical com acesso externo

W705  Kit de fixação push simples vertical com e sem acesso externo

SEM
ACESSO W701

COM
ACESSO W702

W703+W703

W704+W704

W705

W705

W703

W704



Indicado para ser aplicado em portas já prontas de 
uma ou duas folhas e com recortes existentes.

Pode ser utilizado com acesso externo quando houver 
um recorte central tipo santa marina (1520). É uma 
solução prática e segura.

ACESSÓRIO
PARA PORTA
DE VIDRO
PRONTA

A W801-60

Para portas de 670mm a 870mm de largura

Para portas de 870mm a 1020mm de largura

Para portas de 1020mm a 1220mm de largura

Chapa de 600mm para fixação de BAP push horizontal em vidro

Chapa de 800mm para fixação de BAP push horizontal em vidro

Chapa de 950mm para fixação de BAP push horizontal em vidro

Kit de fixação em U para trincos verticais em vidro de 10mm 

Chapa para contratesta

A

B

C

W801-60

W801-80

W801-95 

W802-10 

W760

W801-60+W802-10 2x (W801-60)+W802-10+W760 2x (W801-60) + 2x (W802-10)

B W801-80 W801-80+W802-10 2x (W801-80)+W802-10+W760 2x (W801-80) + 2x (W802-10)

C W801-95 W801-95+W802-10 2x (W801-95)+W802-10+W760 2x (W801-95) + 2x (W802-10)



DIFERENCIAIS

QUALIDADE QUE 
SALVA VIDAS

>

>

 

Alta qualidade de acabamento

Certificada conforme norma ABNT NBR 11785

>

 

Acionamento leve e silencioso

>
 

Facilidade e suporte na instalação

>
 

Possibilita a instalação em portas 
   direita e esquerda

> Embalagem individualizada para maior 
   proteção do equipamento

> Travamento seguro

www.disafe.com.br /Disafe/Disafeprodutosdesegurança0800 727 0760


