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CARACTERÍSTICAS GERAIS
Estore constituído por tecido de pregas de 25 mm de largura com vários tipos de acabamento, comportamento e reflexão aos raios solares.
Os perfis superior e inferior são de alumínio extrudido de 27 mm de largura, 10 mm de altura
e 1,2 mm de e espessura.

ELEVAÇÃO
Para larguras até 2,50 m, por accionamento do cordão e freio que actua em qualquer altura ao “soltar” o cordão (ref. P5 020/ 025).
Para larguras superiores a 2,50 m, a saída do cordão será lateral e sem freio (ref. P5.030).
A regulação de altura será efectuada pela fixação do cordão ao clip de fixação de parede
(ref. P5 060).
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CORES DISPONÍVEIS DOS PERFIS E ACESSÓRIOS
Perfis na cor branco e anodizado cor natural.
Acessórios de funcionamento nas cores branco e alumínio.
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SUPORTES
O estore é fornecido sempre com suportes de tecto. Sendo a instalação frontal, o estimado
ciente terá de indicar a ref. dos esquadros de projecção pretendidos, a seguir indicados e que
serão facturados à parte.
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ALTURA OCUPADA PELO ESTORE QUANDO RECOLHIDO (CM)
Altura do Estore
100
150
200
4,0
4,7
5,4
Ref. SK/ SN
Ref. MD
4,4
5,6
6,6

250
6,2
7,9

300
7,0
8,8
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OPÇÕES PARA ESTORES ESPECIAIS

GUIADOS “VERTICAIS”

Indicado para instalação em portas e janelas.
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Indicado para jardins de Inverno, janelas inclinadas, clarabóias, etc.
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Este sistema permite a recolha do estore para cima, para baixo ou para posições intermédias da janela, mediante accionamento de cordões duplos. Também aplicável em vãos
inclinados até 15%.

DADOS PARA EFECTUAR O PEDIDO
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1 - Referência do tecido;
2 - Largura do estore (se possível em mm);
3 - Altura do estore (se possível em mm);
4 - Comandos – direitos ou esquerdos (não indicando, serão considerados à direita);
5 - Altura do comando (não indicando o cordão será fixado à base);
6 - Cor dos perfis e acessórios. Não indicando serão considerados à cor branca.
7 - Fixação: Ao tecto ou frontal, não indicando será considerada ao tecto.
8 - Para estores especiais agradecemos ao estimado cliente o envio de croqui do estore.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS
Estore constituído por tecido de dupla face em poliéster (100%), com acabamento
anti–estático e repelente ao pó, com pregas de 20 mm de largura em forma de favo de
abelha hexagonal quando abertas.
Este estore em tecido de dupla face, pela dimensão e formato das suas pregas, oferece ao
seu ambiente uma enorme sensação de tranquilidade e conforto, sendo ainda de realçar
a sua funcionalidade discreta, por todos os cordões de accionamento serem ocultos; não
existindo perfurações visíveis, tal como acontece com os estores plissados tradicionais.

A ausência de perfurações exteriores, permite ao DOISTONS-BO um escurecimento quase
total do espaço onde instalado ou ainda um escurecimento total se instalado com guias
laterais.
Os perfis superior e inferior são de alumínio extrudido de 21 mm de largura; 19 mm de altura
e 1,2 mm de espessura.
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Esta estrutura em célula, confere aos tecidos uma excelente estabilidade dimensional,
permitindo o fabrico de estores de accionamento convencional com grandes dimensões.
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CORES DISPONÍVEIS DOS PERFIS E ACESSÓRIOS
Perfis na cor branca e anodizada na cor natural ou outra do catálogo RAL se solicitado pelo
estimado cliente.
Os acessórios de funcionamento são sempre em branco ou em cinzento.

SUPORTES
O estore é fornecido com suportes de tecto. Sendo a instalação frontal, o estimado cliente
terá de indicar a referência dos esquadros pretendidos (indicados em pág. 2 de plisse).

ESTORES DE ACCIONAMENTO STANDARD (CORDÃO E ELEVADOR / FREIO)
DIMENSÕES RECOMENDÁVEIS
TECIDO
LARG. MÍNIMA LARG. MÁXIMA
(m)
(m)
DT-TR
DT-BO

0,30
0,30

2,15
2,15

ALT. MÁXIMA
(m)

ÁREA MÁXIMA
(m2)

2,80
2,80

4,25
4,00

ALTURA OCUPADA PELO ESTORE QUANDO RECOLHIDO (CM)
ALTURA ESTORE
100
150
200
DOISTONS TR / BO
4,85
6,20
7,30

250
8,70

300
9,70
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OPÇÃO COM CABOS TENSORES GUIADOS E OU ACCIONAMENTO MANUAL POR VARETA
Para instalação em vãos inclinados (de 0º a 15º) e em janelas de oscilo batente.
Os estores são fornecidos com cabos de aço laterais de Ø 0,7 mm.

PLISSE 20 MM – DOISTONS

OPÇÃO SISTEMA MÚLTIPLO (2 COMANDOS)
Este sistema permite a recolha do estore para cima, para baixo ou para posições
intermédias da janela, mediante accionamento de cordões duplos.
Também aplicável em vãos inclinados até 15º.

SISTEMA NOITE / DIA
Este modelo é composto por dois estores diferentes. Habitualmente 1 com tecido
translúcido e 1 com tecido opaco.

DIMENSÕES RECOMENDÁVEIS
0,60

1,40

ALT. MÁXIMA (m) ÁREA MÁXIMA (m2)
2,00

2,50
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LARG. MÍNIMA (m) LARG. MÁXIMA (m)
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ESTORES COM ACCIONAMENTO POR PUXADOR
O estore plisse DOISTONS, pode ser accionado por puxador fixado à base. Este estore é
sempre fornecido com cordões guiados e em tensão, sendo a solução ideal para instalação
em janelas de oscilo batente, janelas de sótão, portas, etc.

ABERTURAS

INFERIOR

INCLINADO

SUPERIOR

DUPLO INFERIOR

DUPLO INDEPENDENTE

DUPLO INCLINADO

DIMENSÕES RECOMENDÁVEIS
LARG. MÍNIMA (m) LARG. MÁXIMA (m)
0,35

1,20

ALT. MÁXIMA (m) ÁREA MÁXIMA (m2)
2,60

2,00

ELEMENTOS PARA EFECTUAR A ENCOMENDA
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1 - Referência do tecido;
2 - Largura do estore (se possível em mm);
3 - Altura do estore (se possível em mm);
4 - Comandos – direitos ou esquerdos nos estores tradicionais
(em caso de omissão serão considerados à direita);
5 - Altura do comando (não indicando o cordão será fixado à base);
6 - Cor dos perfis e acessórios. Não indicando serão fornecidos em cor branca;
7 - Fixação: se ao tecto ou de frente. Não indicando será considerada ao tecto;
8 - Para estores especiais agradecemos ao estimado cliente o envio de croqui do estore.
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