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A caixilharia é um dos elementos mais importantes da sua casa, tanto a nível de conforto, como a nível estético.
Além de uma vista sublime para o exterior, as janelas SISTEMA AFL 67K também proporcionam um eficaz 
isolamento térmico e acústico, poupança de energia e proteção contra o roubo.
Estas características combinadas com designs exclusivos criam janelas que vão ao encontro do seu estilo.

SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
AO MAIS ALTO NÍVEL

Caixilharias

Fabrico
Próprio

Funcionamento de
um vidro de isolamento térmico

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, inspirado nas 
últimas tendências.

SEGURANÇA
Proteção anti-roubo 

Proteja a sua casa e sinta-se seguro a qualquer hora.
As janelas SISTEMA AFL 67K oferecem uma maior proteção
anti-roubo comparativamente com outras janelas da sua categoria,
deixando-o tranquilo, estando ou não em casa.

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



POUPE ENERGIA DE FORMA SUSTENTÁVEL
O Alumínio é um dos principais materiais utilizados em fachadas, desde a década de 90.
Nos últimos anos, a AFL Serralharia 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%.
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Permeabilidade ao ar (EN 12 207:2000): Classe 4
A permeabilidade ao ar é a propriedade de uma janela fechada deixar passar o ar quando submetida a pressão
diferenciada. O ensaio consiste na medição de cauda de ar (m3/h) que passa através da  amostra por causa da pressão do ensaio.

Estanquidade à água (EN 12 208:2000): Classe E1650
A estanquidade à água define-se como a capacidade de uma janela fechada se opor à entrada de água.
O ensaio consiste em lançar jatos contínuos progressivamente sujeitos a aumentos de pressão até que a água acabe por passar
para o interior da amostra da janela ensaiada.

Resistência às ações do vento (EN 12 210:2000): Classe C5
O ensaio de resistência ao vento verifica se, sob os efeitos de pressões e depressões, a janela completa tem uma deformação
admissível, conservando as suas propriedades e garantindo a segurança do utilizador.
O ensaio consiste na aplicação de pressões positivas e negativas para determinar a flecha frontal relativa e a resistência.

Isolamento Térmico / RCCTE
RCCTE - Regulamento das Características do Comportamento Térmico de Edifícios

O coeficiente de transmissão térmica de um elemento – Uw – caracteriza (em W/m2K) a quantidade de calor que atravessa
uma superfície de área unitária, numa dada unidade de tempo, quando existe uma diferença de temperatura entre
os ambientes que a referida superfície separa; Segundo a norma EN ISO 10077-1, este valor calcula-se com a seguinte fórmula:

2Coeficiente de transmissão térmica AT: Uw ≥ 1 (W/m K)

Máximo isolamento acústico Rw = 40dB



Faça da sua casa um oásis de tranquilidade e segurança
ELEVADA QUALIDADE E MÁXIMA POUPANÇA

Excelente equilíbrio ecológico
Os nossos produtos caracterizam-se

pela sua grande durabilidade e

propriedades ecológicas.
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Sede:
Rua das Leiras, nº22
Vila Chã de Sá
3510-933 VISEU

Fábrica:
Rua do Carril
Vila Chã de Sá
3510-917 VISEU
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 +351 968 526 650Tlm. 

   +351 232 469 913Tel.:
geral@serralhariaafl.com


