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SWING-UP E SWING-CONTROL
Soluções de ventilação

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS
COM RECURSO À VENTILAÇÃO NATURAL
A STA – Sociedade Transformadora de Aluminios SA, constituída em 1989 em parceria com o grupo belga Sobinco,
é uma empresa especializada no desenvolvimento e produção de sistemas para portas e janelas, em particular para
caixilharias de alumínio. Somos desde 2006 uma empresa certificada segundo a norma ISSO 9001:2000, e contamos
com uma equipa de 155 profissionais qualificados. Representando a marca SOFI, implantada no mercado há mais
de 40 anos, somos referência de Tecnologia, Inovação, Design, Qualidade e Durabilidade.

VENTILAÇÃO NATURAL:
MAIS DO QUE OBRIGAÇÃO (‘NP 1307-1’), UMA NECESSIDADE
O ar interior das habitações é aproximadamente duas
vezes mais poluído que o ar exterior; uma família produz
10 a 20 litros de vapor de água/dia.
O ar húmido poluído provoca maus odores e problemas
respiratórios. A ventilação aumenta a qualidade do ar

reduzindo o risco de envenenamento por dióxido
de carbono.
O Protocolo de Quioto, adoptado em 1997, obriga as
nações industrializadas a reduzir as emissões
em 5%, sobre os níveis de 1990, até 2008-2012.

SWING-UP
Montagem Simples e Rápida

❚ Para utilização em qualquer tipo de vãos:
— superiores: a montar na zona superior da janela
entre o perfil e o vidro;
— transversais: a montar entre perfis;
— inferiores: a montar na zona inferior da janela
entre o perfil e o vidro.
❚ Especialmente indicado para janelas e portas
de correr.

SWING-CONTROL VENTILADOR AUTO REGULÁVEL
Montagem Simples e Rápida

❚ Para utilização em vãos fixos ou de batente:
— superiores: a montar na zona superior da janela
entre o perfil e o vidro;
— transversais: a montar entre perfis.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS
Facilidade de Limpeza

❚ A grelha frontal (mosquiteira) é de fácil remoção sem
necessidade de qualquer tipo de ferramenta. Desta
forma, permite total limpeza do interior do ventilador,
assim como de toda a sua zona exterior.

Acabamentos Diversos
❚ Anodizado
❚ Lacado em qualquer cor RAL
❚ Bicolor

Várias Possibilidades de Comando

❚ botão standard
❚ botão liso
❚ botão standard ou liso, com cordão
❚ varetas móvel ou curva móvel a utilizar em combinação
com o botão standard

Vertente Acústica

❚ Não sendo mecânicos, não contribuem para a poluição
sonora, e ainda proporcionam redução acústica:
— Aberto: 26dB
— Fechado: 43dB

Vertente Segurança

❚ Possibilitam a ventilação sem a abertura da janela
reduzindo os riscos de intrusão.

Com corte térmico
❚ Na posição de fechado.

Medidas de vidro
❚ 20 - 24mm
❚ 24 – 28mm

Aplicação
❚ Madeira
❚ PVC
❚ Alumínio

ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS
Constantino Leite (Gestor de Produto) — constantino@sofi.pt
STA – Sociedade Transformadora de Alumínios, S.A.
Rua Terramonte, 771, 4470-122 Gueifães – Maia
TEL +351 229 069 220
FAX +351 229 069 239
EMAIL geral@sofi.pt
SITE www.sofi.pt

DESEJO RECEBER:

ENVIAR POR FAX PARA O N.º (+351) 229 069 239

(Assinale com X)
❚ MEMBRO Nº

Desejo receber mais informação (catálogos, folhetos e informação técnica)
Desejo ser visitado para uma apresentação dos Produtos Sofi e Sobinco
PREENCHER A MAIÚSCULAS

NOME
MORADA
CÓDIGO POSTAL

–
TELEFONE

E-MAIL

Expresso a minha autorização para tratamento e divulgação dos dados pessoais solicitados, para nomeadamente continuar a receber
informações da empresa promotora, no âmbito comercial e de marketing. (lei n.º67/98, de 26 de Outubro).

