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Conforto

Design

Desenfumagem
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Sustentável, energéticamente e�caz e transparente. Além de permitir a
entrada de luz natural, a janela Greenlite também contribui para a venti-
-lação natural. A versão tripla da Greenlite oferece o mais alto desem-
-penho e um valor U de 0,52 W/m2K.
A janela Greenlite combina a vantagem de transparência com o conforto
de um alto valor de isolamento. A janela tem uma inclinação de 3º e está
disponível para entrega em curto espaço de tempo e em todas as dimen-
-sões desejadas, garantindo assim um ajuste perfeito às estruturas exis-
-tentes e novas.
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Classi�cámos os nossos produtos, de funcional a sustentável, da seguinte forma:
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Aplicação funcional de acordo com as quali�cações/padrões atuais

Compatível com os altos requisitos de sustentabilidade

Inteiramente compatível com os requisitos de sustentabilidade

Acompanhando com uma solução sustentável



Como empresa líder na sua área, a Exuvent esforça-se para permanecer como vanguardista enquanto à área da responsabilidade social corporativa.
Uma vez que com os nossos produtos, deixamos entrar o melhor que a natureza tem a oferecer, é natural que nos importemos com o meio ambiente.
Como tal, procuramos integrar soluções sustentáveis nos nossos métodos de trabalho, produtos e serviços sempre que possível.
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*Composição do vidro:
Exuvent.Greenlite:

Temperado de 6 mm - 15 mm Argon 90%
- 3.3.2 vidro de segurança laminado 
ou
Temperado de 8 mm - 13 mm Argon 90%
- 3.3.2 vidro de segurança laminado

Exuvent Greenlite Triplo:

Temperado de 6 mm - 16 mm Argon 90% - temperado  de 4 mm
- 16 mm de Argon 90% - 3.3.2 vidro de segurança laminado
ou
Temperado de 8 mm - 14 mm Argon 90% - temperado de 4 mm
- 14 mm de Argon 90 % - 4.4.2 vidro de segurança laminado

*Composição do vidro, dependendo da dimensão
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A janela Greenlite é feita à medida de acordo com as especi�cações, 
garantindo um ajuste perfeito a todas as estruturas.
Isto torna a Exuvent.Greenlite ideal para projetos de construção nova
e renovações.
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- Alto valor de isolamento,
estanqueidade ao ar/água

- Alta transparência

- Resistente à propagação de fogo

- Excelente nível de conforto

- Encomendado por tamanho

- Tamanho �exível da aba para
qualquer largura de suporte

- Adequado para ventilação diária

- Abertura de 300 mm

- Motor de 230V
 
- Incluí controlo remoto

- Várias opções disponíveis
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A sustentabilidade foi parâmetro principal no desenvolvimento da janela
Greenlite. A janela possui um sistema térmico totalmente separado com
vários blocos de �uxo de frio.
Este sistema garante uma distribuição uniforme do �uxo de calor.
A chance de existir condensação é mínima em circunstâncias normais.
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Um clima interior saudável requer ventilação natural de ar, humidade e 
calor. Com uma abertura de 300 mm, o modelo de ventilação da Greenlite
proporciona uma circulação de ar generosa. Isto permite uma abundância
de ar fresco e luz solar criando um ótimo clima interno.
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A janela Greenlite tem como padrão uma largura de 60 mm, (modelo
triplo = 70 mm).
No caso de uma estrutura mais ampla, é possivel adaptar até no 
máximo 200 mm. O resultado é um ajuste perfeito, independentemente 
da subestrutura.
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- Fixo ou ventilado sob um ângulo de 3º
- Vidro de segurança isolado e estruturalmente ligado (LTA 77 / ZTA 54),
modelo triplo (LTA 63 / ZTA 36)
- Revestimento exterior RAL 7047 / interior RAL 9010
- Quadro equipado com material de isolamento de alta qualidade
- Dobradiças invisíveis
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- Valor U de acordo com a norma EN 10077-2:

- Greennlite = 0,97 - 1,02 W / m2K
- Greenlite Triplo : 0,52 - 0,53 W / m2K

Permeabilidade ao ar: EN 1026: 600 Pa, EN 12207: Classe 4

Estanquicidade à água: EN 1027: 1050 Pa, EN 12208: Classe E 1050

ResistÊncia a variações de cargas de vento: de�exão classe C5,
1000 Pa (= P2) « 1/300 segundo EN 12210 / EN 12211

Acústica: Rw = 31 dB conforme EN ISO 10140-2

Resistência ao impacto: 1200 J 
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- Vidro de segurança de controlo solar isolado (LTA 58 / ZTA 34), modelo
triplo (LTA 54 / ZTA 31)
- Painel interior opal 3.3.2 (LTA 59 / ZTA 51)

Modelo Triplo (LTA 49 / ZTA 35)

- Adaptador de abas para tamanho e tipo de aba �exível

- Protetor solar: versão à prova de vento (pano de cor cinza)

- Plissado de sol interior plissado ( tecido prateado)

- Manual (vara com comprimento 2m)

- Motorizado com controlo remoto

- Malha anti-insetos

- Sensor de chuva

- Painel solar para energia solar (M24V)

- Base em PVC 16/0

- Revestido em qualquer cor RAL padrão


