
PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

PORTA GIRATÓRIA COMERCIAL
ISOCLIPE (COM GIR ISOCLIPE)



Fechadura Porta Giratória B/T Com Chave
Cód.: 132717

Dobradiça com rampa universal
Cód.:131944 (03 Batentes)
Dobradiça sem rampa universal
Cód.:131943 (04 Batentes)
8x Parafusos Inox Cabeça Escareada
Fenda Cruzada Rosca Soberba 5,5 x 50mm
Cód.: 132287

Perfil Alumínio Clipe de Fixação do Marco
Cód.: 146258

Borracha de vedação da soleira sem encaixe
Cód.: 131892

Perfil PVC + Tampa PVC marco
Cód.: 131937 (Folha 70mm)
Perfil PVC + Tampa Alumínio marco
Cód.: 131938 (Folha 100mm)

Perfil de Aço 70mm acabamento
tampão 
Cód.: 130490
Perfil de Aço 100mm acabamento
tampão 
Cód.: 130487

Lado interno da fechadura

Borracha de vedação 
perimetral sem encaixe
Cód.: 133392

Resistência 30W/m 220V com malha
Cód.: 130072 (Folha 100mm)



A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste 
documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou 
Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste 
material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação 
e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, 
a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste 
não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a 
leitura do código QR diretamente ao lado.

® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland 
and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122
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