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Painéis Multi-Funções Termopainéis U - Painéis

Faça você mesmo
A interligação dos  painéis é efetuada  através de um sistema de encaixe macho /fêmea permitindo

a  construção de fachadas e coberturas de variadas dimensões.

Com um mínimo de componentes ambos os sistemas são fácies e rápidos de montar, sendo o ideal
para trabalhos do tipo "faça você mesmo".

Cores:
Cristal / Opalino Colorido: Fabrico a partir de 300

Cores:
Cristal / Opalino Colorido: Fabrico a partir de 300

Encaixe fêmea/macho

Todos os U-valores são valores aproximados / referenciais

Vantagens

Termoplástico resistente a  altos impactos

Resistente a temperaturas desde 
a e temporáriamente a

Sem alteração de resistência ao impacto
face a estas temperaturas

Bom comportamento a longo prazo devido 
a uma proteção UV

10 anos de garantia contra:
amarelecimento-envelhecimento-granizo

Translúcido com excelentes propriedades
térmicas

Aplicações

Revestimento de fachadas e coberturas
Jardins de Inverno
Contrução de telhados
Pérgulas
Bandas de luz
Aplicações interiores

Painéis

Palas
Abrigos para estacionamento de viaturas



     

 

Perfis de armação

Patilha fixação 49401602
Perfil Aluminio 461640 / 462040

2
3

PC 2333-16-4 / 2333-20-41

Exemplo de sistema

Perfil Aluminio 461640 / 462040
Perfil frontal 492001
Borracha vedante  902901

É obrigatório seguir as instruções de instalação 

Distribuidor Exclusivo em Portugal

Rua do Brasil, 25
Bairro da Castelhana
2695-539 São João da Talha
Telef. 218435830 | 219559809
sede@erfi.pt | www.erfi.pt

rodeca erfi rodeca erfi

Os perfis de alumínio são fornecedos em bruto, anodizados ou lacados
em qualquer cor RAL.
As borrachas são fabricadas em TPE (borracha termoplástica).
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Faça você mesmo
Os painéis multifunções são disponibilizados em 3mm e 10mm de espessura.
Ambas as  espessuras  podem  ser  utilizadas  em fachadas planas e curvas  e

de cores variadas.

Cristal / Opalino

Cores:

Cristal / Prateado Colorido: Fabrico a partir de 150

Colorido: Fabrico a partir de 300

Encaixe das abas

Todos os U-valores são valores aproximados / referenciais

Aplicações

Aplicações interiores
Bandas de luz
Pérgulas
Contrução de telhados
Jardins de Inverno
Revestimento de fachadas e coberturas

Painéis

 em coberturas

Abrigos para estacionamento de viaturas
Palas

U - PainéisTermopainéisPainéis Multi-Funções



     

 

Sistemas

Tampa4

1.PC 2250-10-4
2.Borracha vedante 902110

4.Perfil 461040
5.Tampa metálica 465010
6.U-Perfil alumínio 461011

7.Patilha de fixação 494004
8.Tampa de extremidade 395006

É obrigatório seguir as instruções de instalação 

Borracha vedante 902110
PC 2253-2

Patilha de fixação 494003
395001

500664

Distribuidor Exclusivo em Portugal

sede@erfi.pt | www.erfi.pt
Telef. 218435830 | 219559809
2695-539 São João da Talha
Bairro da Castelhana
Rua do Brasil, 25

erfirodecaerfirodeca
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tubos retangulares

Faça você mesmo

tubos côncavos

tubos triangulares

Aplicações

K**

Todos os U-valores são valores aproximados / referenciais

O painel Multicolor oferece numerosas variedades para conceção de paredes ou de fachadas. 

Tubos de policarbonato de diferentes formas  e cores  podem ser introduzidos  no meio das
camaras dos painéis, permitindo  um design único para  diferentes padrões de tonalidades e
cores , mesmo para pequenos projetos como por exemplo divisórias.

Revestimentos de fachadas
Aplicações em interiores
Stands variados de exibição
Divisórias
Pérgolas
Bandas de luz

Painéis

U - PainéisTermopainéisPainéis Multi-Funções



     

 

1. PC 2540-4 Multicolor
2. Perfil de topo e lateral

3. Perfil frontal de alumínio 492001

4. Perfil de base em alumínio 490031

5. Borracha vedante 902901

É obrigatório seguir as instruções de instalação 

sede@erfi.pt | www.erfi.pt
Telef. 218435830 | 219559809
2695-539 São João da Talha
Bairro da Castelhana
Rua do Brasil, 25

Distribuidor Exclusivo em Portugal

erfirodecaerfirodeca

em alumínio 420040


