Sistema de fixação
patenteado
para colocar
portas e janelas

Rápido, racional e fácil de utilizar

Porta instalada com o sistema TECNICO.
Os parafusos saõ nascondidos nas juntas

Os parafusos saõ nascondidos com pino colorados

Na vanguarda do vosso setor !

A inovaçao em todas as obras

Para nós, olhar o futuro significa buscar novas soluções com um elevado conteúdo técnico
atendendo todas as exigências ecológicas e ambientais.
A TECNICO desenvolveu uma novíssima tecnologia com sistema mecânico de fixação de
portas e batentes de madeira.
Nossa empresa garante um serviço de colocação rápido, seguro, barato e eficiente, permitindo
ao nosso cliente uma excelente relação custo x benefício.

A Tecnico S.r.l. idealizou o Tecnico, um método de colocação de portas que na staffa oferece
qualidade e tecnologia que satisfaz às exigências práticas dos instaladores, bem como é
funcional e economica para os clientes.
O produto Tecnico foi projetado para contribuir no setor edilicio com inovações tecnologicas,
libertando-o do sistema “tradicional” de colocação de portas, já considerado por muitos do
setor obsoleto e anti-economico, porque hoje mais do que nunca tempo é dinheiro.

COMO POSICIONAR AS STAFFE E FIXAR OS CAvALLOTTI
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A tecnologia “TECNICO” consiste em colocar
a placa de metal, chamada de STAFFA
entre os tijolos durante a construção da
parede
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1 Staffa Tecnico - 2 Cavallotto
3 Parafusos laterais - 4 Parafusos frontais

A staffa fica chumbada na parede e não
permite que a porta se desloque.

Os cavallotti são regulados individualmente
deslizando-os nas staffe que foram inseridos

A STAFFA TECNICO com o seu regulador denominado CAvALLOTTO, permite fixar a porta
ou o batente de maneira rápida corrigindo qualquer imperfeição da parede.
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Cavallotto permite corrigir qualquer imperfeição
da parede.

Ajustar a medida dos dois cavallotti mais
baixos de acordo com a largura da porta.
Os cavallotti são fixados com parafusos
laterais

COMO POSICIONAR A PORTA

Por que escolher Tecnico ?
Inovações no canteiro de obras, escolher a TECNICO para:
• Economia de recursos financeiros
• Economia de tempo
• Serviço e experiência
• Um produto tecnologico

Graças a TECNICO evita-se:
• Quebrar o muro para inserir fixadores
• Criar pontos de apoio para a fixação da porta
• Produzir detritos e sobras
• Fazer limpeza do local após o termino da colocação
• Eliminar os pequenos defeitos normalmente causados na parede com o método tradicional
• Rápido, racional, fácil de utilizar: TECNICO permite voce montar as portas em
poucos minutos!

• O sistema TECNICO permite a um carpinteiro de instalar 30 portas por dia
• Sistema total de segurança, pois é impossivel desmontar uma porta fixada de
5
A porta è parafusada nos cavallotti que
previamente foram nivelados.
Os parafusos podem ser escondidos nas
juntas ou com pinos coloridos TECNICO.
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Porta instalada com a TECNICO em 10 minutos

maneira mecanica, já no método normalmente utilizado oferece o risco de com
uma faca abrir todo o batente.
• A staffa é uma parte integrante do muro e garante uma solidez perfeita à porta

• Durante a colocação não é utilizado material quimico (ex. Espuma depoliuriteno).

FICHA TÉCNICA
Sugetões para a colocação durante a obra

A staffa è colocada
entre os tijolos.
São três de cada lado

Porta em kit/batente.

Porta de correr embutida

Dimensões adequadas para a perfeita instalação
4,5 cm a mais de cada lado em realção às dimenções externas da porta
Exemplo: para uma porta pronta com as dimensões 80X210 manter um espaço de 89x215

Muros de 8 a 14 cm:
A staffa é colocada entre os tijolos,
durante a construção, na parte central
em relação à largura do tijolo.

Muros com 16 cm ou mais:
A staffa e colocada entre os tijolos, durante
a construção, em dupla acompanhando o
lado externo do muro.

Fixação lateral:
Quando a instalação não é a convencional,
por ex. em corredores, a staffa é colocada
entre os tijolos com uma saliência que
pode variar de 2 cm a 6 cm para permitir
a fixação do cavallotto.

Introduzam a inovação TECNICO em todas as obras,
e assim serão conhecidos pela copetência e inovação!
ITALIAN SYSTEM
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