BRISE COLMÉIA REFAX
CARACTERíSTICAS

COMPONENTES

Composto por perfis tipo “U” encaixados entre si
formando grelhas dispostas em dupla face unidas
através de presilhas de aço temperado e cinta
perimetral em formato de “C” com diferentes opções de
modulação.
Com forte apelo decorativo é utilizado em fachadas para
suprir a necessidade de filtrar a ação da luz externa
equacionando claridade e ventilação.

CANTONEIRA

SUPORTE DA GRELHA

GRAMPO DE UNIÃO
DA GRELHA

CINTA PERIMETRAL
80x15mm

CINTA PERIMETRAL
80x7.5mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Matéria Prima: Alumínio (Aço sob consulta).
Acabamento: Tratamento de superfície, executado em
processo continuo, composto por decapagem química,
aplicação de camada de primer e pintura dupla face,
com esmalte de base polyester, com cura em alta
temperatura (Sistema coil Coating), o que garante alta
resistência e durabilidade do produto.
Cores: 20 cores padrão ou outras sob encomenda.
Conformação: Os componentes são fabricados em
perfiladeiras e prensas de última geração, totalmente
automatizadas,
garantindo
assim,
a
perfeita
padronização dos mesmos.

PERFIL SUPERIOR

PERFIL INFERIOR

DETALHE DE INSTALAÇÃO
CINTA PERIMETRAL
80x15mm
SUPORTE DA
GRELHA

Dimensões: Malhas de 100, 125, 150, e 200 mm
outras sob consulta.
CINTA PERIMETRAL
80x15mm

Peso (kg/m²)
Modulação (mm)
100
125
150
200

Peso médio
emAço
(Kg/m²)
16,385
13,381
11,894
8,921

Peso médio
emAluminio
(kg/m²)
5,544
4,536
4,032
3,024

GRELHA REFAX
BRISE COLMÉIA

CINTA PERIMETRAL
80x7.5mm

APLICAÇÃO
Fachada.
CANTONEIRA

CARACTERÍSTICA DA GRELHA

MANUTENÇÃO
A limpeza periódica do produto utilizando-se panos
úmidos e detergente neutro diluído em água é
recomendado para garantir sua melhor conservação.

GRAMPO DE UNIÃO
DA GRELHA

GRAMPO DE UNIÃO
DA GRELHA
SUPORTE
DA GRELHA

GRELHA
COLMÉIA

O produto apresentado neste catálogo está sujeito a modificações devido ao
Constante aperfeiçoamento técnico e inovações tecnológicas.
Medidas expressas em milímetros.
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