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Estrutura composta por:

TUBO: Em aluminio extrudido (ø53/57&) ou em aço galvanizado com 1,25mm(ø70,ø78), com acesso para uma fácil montagem e 
desmontagem da tela.

CAIXA: Disponível com ou sem caixa Mod. CT110 (ø116mm) em aluminio extrudido ou mod.CP147(ø147mm) em folha de aluminio 
curvado.Terminais em “powder Coated” ou aluminio anodizado que fixam na caixa e são suportados por guias laterais simples ou duplas.

GUIAS LATERAIS: em aluminio extrudido , mod.GP32 (31,5x37,5mm), GP42 (40x44mm) ou Mod. GP42D ( guias duplas para 
sistemas lado a lado). Toda a estrutura de projecção ( barra inferior, tubo central e braços) deslizam acima e abaixo através das guias 
laterais.

BRAÇOS DESLIZANTES: O sistema de projecção tem um tubo central fixo (ø40mm) em aluminio extrudido que mantém a parte 
superior da tela na posição vertical; dois braços em aluminio com deslizadores e rolamentos com auto-alinhamento que rodam de 0 a 
160º, até inclinar a parte inferior da tela ( 0 a 80º); e uma barra frontal em aluminio extrudido,com o peso adequado (mod.FD42, 
ø42mm) fixa aos braços. A projecção dos braços é de 600mm, apoiados por uma mola em aço inox suportada no braço fixo. Todo o 
sistema bloqueia automaticamente na descida ou subida ( no ponto onde os braços iniciam a projecção).Estes pontos de paragem 
podem ser efectuados a qualquer altura.

TELA: As telas disponiveis para este sistema são: SUNSCREEN  SATINE 5500, SOLTIS 86/92/92B & ESTORYL.

Estes estores podem ser instalados na parede utilizando suportes extensiveis ( distanciamento do suporte de acordo com a situação ) ou 
instalados lateralmente na parede (apenas no mod.GP32).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O sistema ST-PRO, é um estore  vertical desenvolvido  para aplicações no exterior, 
particularmente para estores montados lado a lado nas fachadas  de edificios.Este estore 
tem dois braços que rodam de 0 a 160º, até atingir o fim da tela, permitindo que o ar circule 
no interior do espaço, sem reduzir a protecção solar. Este sistema tem uma versão manual
( com “crank”) e outra motorizada.

Sistema manual com Crank (manivela)- Modelo PACGL370)

Funciona com desmultiplicador com Rácio de 1:5. “Crank” em aluminio extrudido , ø13mm e 
manivela revestida a PVC.Acessórios opcionais: União de parede a 90º; Baioneta.

Sistema motorizado ( modelos PMCGL350 – PMCGL3507 – PMCGL3507D):CE

Motor tubular de uma fase ø47 230V/50Hz, completo com fim de curso,cabos principais, 
corte em caso de sobreaquecimento e protecção contra água no nivel IP44.Acessórios 
opcionais: controlo remoto com/sem receptor incorporado, placa electrónica para diversos 
niveis de controlo central, anemómetro com controlo vento /sol. 
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Estore individual com caixa CP147 e 
modelo GP42 com guias laterais.
Alternativamente o estore pode ser 
fornecido com caixa CT110 ou sem caixa

Extra standard: módulo duplo com motor e guias 
laterais duplas Mod.GP42D. As guias laterais  
GP42D permitem a montagem lado a lado de 
forma a cobrir a totalidade da fachada. 

Estore com braços de projecção de 0º a 
160º
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1. Terminais em aluminio

2. Caixa CP147

3. Desmultiplicador com rácio 1:5

4. Terminal do tubo ø70

5. Anilhas de latão

6. Tubo em aço ø70

7. Terminal do Tubo

8. Suporte de fixação para o 

           “CRANK” á parede (90º)

9. Motor tubular

10. Tubo em aço de ø78

11.  Terminal do Tubo

12. Suporte do motor

13. Guias laterais GP42

14. Barra inferior FD42

15. Tubo de ø40

16. Suportes reguláveis

17. Montagem do braço

18. Terminais  do Tubo

19. Terminais da Guia Lateral GP42

20. Terminais da Barra inferior

21. Tela
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

SISTEMA ST-PRO MODELOS PACGL370 / PMCGL3507
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ESTRUTURA EM ALUMINIO
Estrutura em aluminio alloy AI6060 T5. Cores Standard 
disponiveis: Branco (RAL9010) & cinza anodizado. Poderão 
também ser solicitadas outras cores  RAL. 

Fixação na parede extensível Fixação lateral
(apenas GP32)

Guia lateral dupla GP42D para cobertura integral da fachada
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