TRAVA PORTA INVISÍVEL
Trava Porta Invisível - Tamanho Universal

SKU - 00060

EAN 13 - 9352377000185

Descrição
O Trava porta invisível é um fixador magnético premium, com acionamento automático, totalmente
transparente, que trava a porta sem ruídos e substitui todos os modelos de fixadores de portas existentes
no mercado, podendo ser embutido em qualquer tipo de porta e piso.

Características
●

Design Exclusivo da Comfort Door

●

Super aderência

●

Borracha resistente

●

Resultado excelente contra batidas

Vantagens
Um produto que pode ser aplicado em qualquer ambiente, se adaptando a diferentes superfícies de
pisos como: Madeira, concreto, azulejos, carpetes.
Ideal para portas com vão de até 15mm, as peças desse produto são instaladas facilmente no interior do
piso e da porta, ficando realmente invisível. Podem ser usados em qualquer projeto em que se preze
pelo design da decoração, mantendo a porta clean, sem interferências de fixadores, não interferindo no
projeto arquitetônico, nem mesmo no design criado na decoração do local.
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Funcionamento
O Trava porta invisível possui um pino que é acionado toda a vez que a porta passa por cima dele. O pino
é responsável por travar a porta no chão, e para que a mesma volte a se mover basta um pequeno
empurrão e a porta pode ser fechada novamente.
Limpeza
Para limpeza do produto deve ser utilizado água e detergente neutro, não recomendamos a utilização de
nenhum tipo de solventes ou abrasivos para limpeza, pois podem causar manchas no produto.
Garantia
Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota
fiscal.
Embalagem

Instalação
O Trava porta invisível é instalado em duas etapas. Na primeira etapa é realizado um furo no chão onde
será instalada a luva com o pino de travamento. Na segunda etapa é feita a marcação na porta onde ela
passa por cima da bucha e do pino instalados no chão. Uma vez marcada, a porta é retirada para que seja
feito um furo em sua base, onde será instalada a peça que irá travar o pino. O passo-a-passo detalhado da
instalação pode ser baixado aqui.
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Etapa 01

Etapa 02

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CORES

Imã e pino magnético: prata - placa de nylon antirruído branca - parafusos prata luva de aplicação no piso transparente

MATERIAL

Plástico de Engenharia, Aço Inoxidável, Imã Magnético

DIMENSÕES

Luva Piso – Altura 44mm x ø14,2mm (interno) e ø27,7mm (externo)
Imã – Altura 16 mm x ø25 mm

PESO

0,105 Kg

GARANTIA

12 (doze) meses contra defeitos de fabricação de acordo com os termos de garantia.

ACIONAMENTO

Acionamento automático por magnetismo

EFICIÊNCIA

Mantém a porta aberta na posição aplicada.

PISOS

Adequado para qualquer piso.
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Acionamento silencioso.

RUÍDO

DIMENSIONAL
Trava Porta Invisível - Tamanho Universal
1.
Ímã;
2.
Placa de Nylon Antirruído;
3.
Parafuso;
4.
Pino de Travamento;
5.
Luva Transparente;

1.

Ímã;
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2.

Placa de Nylon Antirruído;

4.

Pino de Travamento;

5.

Luva Transparente;
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