
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



A linha de barras antipânico Touch Durati possui alta robustez, design atraente que garante durabilidade, 

estética e conforto no acionamento.  

 >
 >

 
 
Atende a NBR 11785
Indicada para  portas corta-fogo, madeira, 
ferro, pvc e alumínio.

 > 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 2485mm (H) x 1300mm (L) x  50mm (E)

 > Tampas e acabamentos em pintura epóxi

CARACTERÍSTICAS

BARRA ANTIPÂNICO TOUCH 

ACABAMENTO
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Barra Ant ip. Touch Hor izontal F

Barra Ant ip. Touch Vert ical F

W4085 - H - CZ

W4085 - V – CZ

As barras antipânico Touch podem ser utilizadas em portas de uma folha (simples) ou de duas folhas 

(duplas) nas versões vertical ou horizontal.



MEDIDAS TÉCNICAS

BARRA ANTIPÂNICO TOUCH
HORIZONTAL

BARRA ANTIPÂNICO TOUCH 
VERTICAL

BARRA ANTIPÂNICO TOUCH DUPLA ACESSO EXTERNO                                                                   
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MICROSWITCH INTEGRADO

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

A Linha de barras antipânico touch Durati podem 

ser fornecidas com micro switch integrado. Este 

acessório possibilita a abertura de fechaduras 

eletromagnéticas quando a barra antipânico é 

acionada  e a integração da barra antipânico com 

sistemas de controle de acesso ou alarmes.

Permite a entrada no ambiente, sem impedir a livre saída. Robustez que 

garante durabilidade, conforto e segurança.

NBR 
11785

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

Barra Ant ip. Durat i Touch F Hor izontal C/switch

Barra Ant ip. Durat i Touch F Vert ical C/switch

W4085MS-H-CZ

W4085MS-V-CZ



DIFERENCIAIS

QUALIDADE QUE 
SALVA VIDAS

>

>

 

Alta qualidade de acabamento

Alta qualidade de acabamento

>
 

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


