
Converta a sua casa num oásis de calma, tranquilidade e segurança

QUALIDADE E POUPANÇA AO MAIS ALTO NÍVEL

www.serralhariaafl.com

Excelente balanço ecológico
Os nossos produtos caracterizam-se

pela sua grande durabilidade e

propriedades ecológicas.
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JANELAS SISTEMA AFL 70 / AFL 105C
Deixe entrar o conforto em sua casa

SERRALHARIA



Funcionamento de
um vidro de isolamento térmico

OPÇÃO
TRI-RAIL

AFL

105C

Sistema

Mais de

200
cores

POUPE ENERGIA DE FORMA SUSTENTÁVEL
O Alumínio é um dos principais materiais utilizados em fachadas, desde a década de 90.
A AFL Serralharia nos últimos anos tem investido em novas tecnologias. Para atender às exigências
do mercado nacional e internacional, melhorámos os métodos de trabalho, maximizando a qualidade
e minimizando os custos. Oferecemos uma vasta gama de produtos aos melhores preços.
A escolha certa da sua janela pode reduzir o consumo energético da sua habitação em cerca de 50%.

AFL

70

Sistema

Caixilharias

Fabrico
Próprio

DESIGN
Variedade de formas e cores

Dê largas à sua imaginação e crie o seu próprio estilo de janela.
Grande, pequena, de uma ou várias folhas: pode escolher a janela
que mais se adequa aos seus gostos e necessidades, inspirada nas 
últimas tendências.

SEGURANÇA
Proteção anti-roubo 

Proteja a sua casa e sinta-se seguro a qualquer hora.
As janelas SISTEMA AFL 105C / AFL 70 oferecem uma maior
proteção anti-roubo que outras janelas da sua categoria,
deixando-o tranquilo quer esteja ou não em casa..

APOIO TÉCNICO Dispomos de técnicos especializados para o ajudar a escolher a melhor solução para a sua casa. 

ISOLAMENTO TÉRMICO
A janela não é só um elemento estético.
Do ponto de vista energético, as janelas são o ponto mais fraco da casa.
Se estas não têm um bom isolamento térmico a consequência é a perda
de energia do aquecimento e o aumento de consumo de gás ou eletricidade.

ISOLAMENTO ACÚSTICO
Redução até 45 dB (Rw)

Cuide da sua saúde evitando os ruídos do exterior.
As janelas SISTEMA AFL 105C / AFL 70 isolam totalmente a sua
habitação dos ruídos incómodos procedentes do exterior, aumentando
considerávelmente a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida.

VIDRO
Sabia que a escolha do vidro é fundamental para o desenpenho da sua janela? Existe uma vasta
gama de vidros com performance diferente, veja qual se adequa às suas necessidades.

A caixilharia é dos elementos mais importantes da sua casa, quer a nível de conforto quer a nível estético.
As janelas SISTEMA AFL ED 105C / AFL 70 além de permitirem uma vista sublime para o exterior, também
proporcionam isolamento térmico e acústico, para além da poupança de energia e proteção contra o roubo.
Estas características combinadas com design exclusivo resultam em janelas que satisfazem o seu estilo.

SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
AO MAIS ALTO NÍVEL
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