
RO70
 Sistema de Batente com Ruptura de Ponte Térmica

FICHA TÉCNICAworld system aluminium

Soluções para Caixilharia de Alumínio

DESCRIÇÃO
O sistema RO70 caracteriza-se por ser um sistema de linhas minimalista 
em que o aro móvel se encontra oculto pelo exterior, o que o torna ideal 
para ser aplicado em moradias e edifícios contemporâneos em que se 
pretenda uma vista minimalista e homogenia  do alumínio aplicado.
A sua grande profundidade e a aplicação de barretes de poliamída 
reforçadas a bra de vidro entre os semi-perfís interiores e exteriores, 
garantem um excelente desempenho térmico.

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA
� Aro xo com 70 mm de profundidade.
� Aro móvel com 70 mm de profundidade.
� Permite enchimentos entre os 20 m e os 32 mm tanto nos 

aros xos como nos aros móveis.
� Possibilidade de aplicar ferragem oculta nas janelas 

basculantes.
� Bite exterior para aro móvel em poliamída.

DESEMPENHO E ENSAIOSINFORMAÇÕES ADICIONAIS
� Perfís extrudidos em ligas de alumínio AW-6060 e AW-

6063.
� Juntas em material EPDM garantindo assim uma maior 

estanquidade da janela e durabilidade da junta.
� Sistema desenvolvido com câmara europeia para 

aplicação de acessórios e ferragens
� A qualidade dos acabamentos está garantida pelos 

seguintes certicados:
�           A    N     ODIZAÇÃO certicada de acordo com as normas 

EUWAA-EURAS (Licença nº 1018);
� LACAGEM certicada de acordo com as normas 

QUALICOAT (Licença nº 455).

TIPOLOGIAS PERMITIDAS
O sistema RO70 permite a execução das seguintes tipologias:
� Vãos xos.
� Janelas basculantes.
� Janelas com 1, 2, 3 e 4 folhas com abertura de batente.
� Janelas com 1, 2 e 3 folhas com abertura oscilo-batente.

O sistema está ainda preparado para interligar com outras 
séries de batente ou de correr.

70

6
5

Janela com 2 folhas de batente

1.230 mm x 1.480 mm
AR AGUA VENTO ACÚSTICO TÉRMICO

4 (1) 9A(1) C5 (1) 38 dB 2,1 W/m K2

Juntas em EPDM

Bite exterior em PVC

Duplo esquadro nas folhas

Duplo esquadro nos aros

(1) Ensaio obtido através da «Selecção opcional de protótipos representativos para ensaio de janelas», de acordo com o
Anexo F da norma NP EN14351-1:2008. 

Poliamída 6.6 
com 25% de bra

de vidro de 24 mm
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