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Sistema motorizado 230V/50Hz ( modelos MOGL150 / MOGL1506 / MOGL1507 / MOGL1508 / 
MCGL150 / MCGL1506 / MCGL1507 / MCGL150):CE
Motor tubular de uma fase ø47 230V/50Hz, completo com fim de curso em cima e em baixo,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.

TUBO: em aluminio extrudido (ø53/57&ø60) ou em aço zincado com 1,25mm(ø70,ø78&ø85), com acesso para uma fácil montagem e 
desmontagem da tela.

SUPORTES DE FIXAÇÃO (sistema standard) - diversos tamanhos em aço (100x100, 120x120&150x150) para fixação ao tecto

CAIXA: (sistema com caixa) em alumínio extrudido mod.C103, CT103, CV140 ou C150, dependendo do tamanho do estore.

GUIAS LATERAIS: cabo em aço inox AISI 316, com 19 fios, ø3/ø4mm. Montagem no pavimento com fixadores de tensão, e na 
parede com suportes laterais, ambos em aço inox.

BARRA INFERIOR: mod.FD42, ø42mm em alumínio extrudido, com peso adequado  em aço galvanizado no interior, e terminais em 
“Delrin”, permitindo um deslizar suave da barra.

TELA: todas as telas para exterior  podem ser utilizadas com o sistema ST-GL1 com guias laterais.As telas utilizadas são acabadas de 
forma a permitir uma resistência adequada, permitindo simultaneamente uma montagem e funcionamento correcto,o que se traduz na 
apresentação da tela plana.
Em determinados casos e dependendo das dimensões, poderão ser utilizadas varetas finas em aço, soldadas dentro da tela, permitindo 
uma maior resistencia da mesma.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O sistema ST-GL1, é um estore elegante para exterior, com guias em cabo de aço inox, desenvolvido 
especificamente para fachadas  envidraçadas.
Dispõe de um vasto leque de opções, com ou sem caixa, cabos completos com tensores e suportes 
para fixação á parede ou tecto.
Existem versões manuais e motorizadas, bem como alguns modelos são propostos também para 
interior, com guias em aço inox ou fio de perlon.

O Sistema ST –GL1 estores com guias laterais, podem ser divididos em 
duas categorias:

Standard – sem caixa com guias laterais e suportes em aço inox de alta resistência.

Com Caixa – com caixa protectora que simultaneamente protege a tela e melhora o aspecto geral do 
mesmo.

Sistema manual com TS Crank (manivela)- Modelos AGL170/ACGL170: CE
Rácio de desmultiplicação de 1:11 sem fim de curso. “Crank” em liga metálica pintada com ø15mm e 
manivela revestida a PVC,  disponível em quatro tamanhos: 150cm-200cm-250cm-300cm.
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VERSÕES PARA INTERIOR
Para sistemas de interior são utilizados fios de perlon ou cabos de aço inox, 
existindo também uma opção para corrente metál ica.  Os fios de per lon  
são normalmente utilizados para vãos  pequenos até 200cmx200cm( apenas uso interior). Os cabos de inox, quando utilizados para 
interior podem ser utilizados para maiores dimensões.

SISTEMAS MANUAIS COM CORRENTE ( Modelos CCGL130/CCGL138/CCGL142:

Versão “Ress”: Unidade plástica de fricção inserida no tubo, com nylon ( branco ou preto) ou corrente metálica, esferas ø4,5mm e 
“Pitch” de 6mm.
Caixas C55,CT55,C63; só fio de perlon

Versão “Easy Lock”: Unidade plástica de fricção inserida no tubo, com nylon ( branco ou preto) ou corrente metálica, esferas 
ø4,5mm e “Pitch” de 6mm.
Suportes 40x60, 53x66, 80x92; Caixa CT76; só com fio de perlon

Versão com desmultiplicador: Unidade plástica de fricção inserida no tubo, com corrente plástica ou de metal 
(100-150-200-250), para facilitar a utilização nos estores maiores, esferas ø4,5mm e “Pitch” de 6mm.
Suportes 80x92;caixas CT76,C83; só fio de perlon

Sistema manual com “Crank” ( modelos ACGL330/ACGL335/ACGL342/ACGL170):
Caixa desmultiplicadora com rácio 1:2,8/1:5 completo com fim de curso para determinar a posição exacta , quando enrola para 
cima/baixo.”Crank” em tubo de alumínio Ø13mm (cinza anodizado ou preto) com manivela de recolher revestida a PVC. Acessórios 
opcionais: Suporte fixação á parede ; suporte baioneta.
Suportes 53x66,80x92,120x110,100x100C;Caixas C55,CT55,C63,CT76,C83,C103,CT103;Ø2,5mm cabo em aço galvanizado.

Sistema Motorizado 24V DC (Modelos MCGL328): CE
Motor tubular Ø28, 24V DC, com fim de curso (Cima/Baixo)e cabos principais, completo com transformador e interruptor.
Suportes 53x66;Caixas C55,CT55,C63;Só fio de perlon

Sistema Motorizado 230V/50HZ (Modelos MCGL340/MCGL350/MCGL3506): CE
Motor tubular Ø40/50,230V AC/50Hz, com fim de curso (Cima/Baixo)e cabos principais. O motor é accionado por um comutador de dois 
pólos (não incluído).
Estes modelos também podem ser utilizados no exterior.
Suportes 80x92, 120x110, 100x100C, 120x120C, 150x150C; Caixas CT76,C83,C103,CT103;Ø2,5mm em aço galvanizado.

TUBO: em aluminio extrudido (ø28,Ø30,Ø35,Ø42,Ø43/47,Ø53/57&ø60) ou em aço zincado com 1,25mm(ø70), com acesso para uma 
fácil montagem e desmontagem da tela.

SUPORTES DE FIXAÇÃO ( sistema standard): em plástico ou metal  para fixação ao tecto ou parede, com ou sem barra de 
pré-montagem (preto ou branco), fornecido com niveladores de segurança. Os cabos podem ser fixos directamente nos suportes nos 
modelos 100x100/120x120.

CAIXA: (sistema com caixa) diversos modelos e tamanhos em alumínio extrudido, dependendo da dimensão do estore.

GUIAS LATERAIS: cabos em perlon (Ø1,2mm &Ø3mm)ou em aço inox ( ø2,5mm), com tensores para fixação no peitoril da janela. 
Possibilidade de montagem na parede com suportes e niveladores em plástico (cabo de perlon) ou aço galvanizado .

BARRA INFERIOR: mod.FP33,FR23 ø42mm em alumínio extrudido(com fio de perlon),e mod.FD30,FD35,FD42(com cabo de aço 
galvanizado). A Barra tem o peso adequado  em aço galvanizado no interior, e terminais em PVC, permitindo um deslizar suave da barra.

TELA: as telas utilizadas são acabadas de forma a permitir uma resistência adequada, permitindo simultaneamente uma montagem e 
funcionamento correcto,o que se traduz na apresentação da tela plana.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Max. pressão do vento = 132 N/m2

Escala Beaufort 6
Resistência ao vento: Classe 3

Certificado: AK 60015107
Modelos: MCGL2506/BPL - MCGL1507/CT110

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

1. Tela
2. Terminal do Tubo
3. Desmultiplicador Tipo TS Racio 1:11
4. Pino de Ilhó AISI 316
5. Suporte em Aço Mod.120x120
6. Cabo de aço inox
7. Terminal de fixação
8. Terminal de cravo 
9. Terminal de cravo dianteiro chato
10. “Crank” tipo TS 
11. Terminal em “Derlin” ø42 
12. Peso em barras de aço galvanizado
13. Barra inferior FD42
14. Suporte fixação
15. Terminal de cravo 
16. Suporte Plástico 
17. Terminal oposto do tubo
18. Vareta Rigida ø7mm
19. Vareta Plástica Rigida 
20. Tubo em aço ø70

EXEMPLO DO TIPO L1 COM GUIAS LATERAIS MODELO AOGL170
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ESTRUTURA

DIMENSÕES

ESTRUTURA EM ALUMINIO
Caixa e Barra Inferior em aluminio extrudido Alloy AI 6060 
T5. Cores standard disponiveis: branco, cinza anodizado e 
preto. Poderão também ser solicitadas outras cores  RAL. 

CABOS
Cabo de aço inox ø3/ø4mm AISI 316. Para os sistemas de 
interior, versão ø1,2/ø3mm cabo perlon ou cabo ø2,5mm 
em aço inox. 
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Quando solicitado, podemos apresentar diversas sugestões feitas á medida de  cada cliente, e de acordo com as 
suas especificidades , apresentando sempre as melhores  e mais actualizadas soluções dentro do Design Europeu.
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Rua Mestre Sidónio 9A, 9020 - 365 Funchal, Madeira, PORTUGAL (junto ao hiper Continente / Viveiros)
Telefone: 291 741 884 | Telemóvel: 96 50 10 699 | E-mail: info@lismarca.pt
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