
POSTES INOX EM SISTEMA  DUPLO E ACESSÓRIOS 
Por orçamento e fornecimento em 72 horas

PP-2 ca lhas 
Poste pronto, 
completo com 
2 calhas para
fixar  vidro de 
8 mm ou  
10 mm
tubo de  48,3Ø

PP2-QC escada
Poste pronto,
 completo com 
2 calhas, para
fixar vidro de 
8 mm ou  10 mm 
tubo 40 x 40 mm 
para escadas

PFD-poste  dupllo
com furação até  

 20 2 x barra( 40 x 10 )Ø

PP-48,3 perfilado
duplo, Poste pronto,
 completo para
 vidro em ambos 
os lados até espes-
sura 21,52 mm
com juntas de 
borracha

PP-48,3 perfilado
simples, Poste
 pronto, completo
 para  vidro num 
 lado até espes-
sura 21,52 mm
com junta de 
borracha

PP-2 calhas 
Poste pronto,
 completo com 
2 calhas, para
fixar vidro de 
8 mm ou  
10 mm tubo
 40 x 40  mm

PP2-C escada
Poste pronto,
 completo com 
2 calhas, para
fixar vidro de 
8 mm ou  10 mm 
tubo 48,3 mm
para escadas

PP1-QC escada
Poste pronto,
 completo com 
1 calha, para
fixar vidro de 
8 mm ou  10 mm 
tubo 40 x 40  mm 
para escadas

PP1Rscada
Poste pronto, 
Reqº.ou Dtº.
completo com 
1calha para
fixar  vidro de 
8 mm ou  10 mm
tubo de  48,3Ø

PPB2-pos te de barra 
dupla 950 x 50x10 mm, 
fixação vertical, com 4 sth 
b-2, para 4 varões de  
12 mm com passagem 
entre as barras

Ø



POSTES DE INOX ESPECIAIS

PP-4FH-1007 Poste
 pronto completo com
4 fixadores a 90º com 
Ron+ ROS de 100mm
vidro  de 8 ou 10 mm 
em tubo de  42,4Ø

PP-2FH-1007 Poste
 pronto completo com
2 fixadores RON e ROS
de 100 mm ,para 
vidro  de 8 ou 10 mm 
em tubo de  42,4Ø

PP-4FH-1007 Poste
 pronto completo com
4 fixadores a 180ºpara 
Ron+ ROS de 100mm
vidro  de 8 ou 10 mm 
em tubo de  42,4Ø

PP-2GLH Bico 
Poste pronto, 
completo com 
2GLH-1012-50,
 e 2  pontas de
 acabamento 
em bico,tubo 42,4

PP-2KLH redonda
Verticais Poste
 pronto completo 2
 fixadores para
 vidro corrido de
 8 ou 10 mm,

94,95 € em 304
103,60 € em-316

PP-Lat-Q-4KLH-180º
LATERAL com 
fixa ção dup la
inox 316, 4 0x4 0

PP-Lat-Q-4KLH-180º
LATERAL com (40x40=
4 KLH para vidro
de 8 ou 10 mm

PP Barra 50 x 10 -Curto 
2 calhas poste curto 
até 500 m m , em barra 
inox 316, 50 x  10 mm
com 2 calhas para vidro 
próprio para varandas 
mostrabdo pouco inox

PP Barra 50 x 10 
Curto, 4 KLH , poste 
cu rto até 500 m m , 
em barra 50 x 10 mm
inox 316 L,  com 4 
peças de fixar vidro
Próprio para escadas 
mostrando pouco
inox
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SPVR 50-poste de barra dupla 
com 300 mm de altura bolacha 
de fixação 80x80 e espelho 85 x 85 
para vidro furado de  
(para vidros inclinados)
Furo mínimo no vidro Ø 16 mm

10 a 12 mm,

SPVR 50 Redondo ,poste com 188 mm
de altura bolacha de fixação  de 4 Furos, 
Ø100 mm e espelho, P/Vidro de 
Furo no vidro de 22 mm

10 a 16,76 mm

SPVR 50 SS ,poste com 188 mm  
de altura bolacha de fixação de 
4 furos, 90x 90 mm e espelho 
p/Vidro de  
Furo no vidro de 22 mm

10 a 16,76 mm

furo no vidro

60 mm

Inox Fixadores para vidros com furação

Peças para fixar vidros sem furação

SPVR -60 x 208 poste 
em inox 316L
 para fixar vidros 
de 
com espelho 
bolacha fixação 
80x80  mm 

10 ou 12 

SPVR-60 poste 
em inox 316L com
electro lacagem a pó
 de resina poliester
na cor desejada, para 
fixar vidros de 
com espelho 
bolacha fixação 
80x80  mm 

10 ou 12 

SP VR -60 post e 
em fer ro S235, com pre-
zincagem electrol ítica
+ elect ro lacage m a pó
de res ina de polies ter, na cor
 desejada para fixar vidros 
de ,com espelho 
e bolacha fixação 
80x80  mm 

10 ou 12 

SPVR-60 x 300 pos te 
em inox 304L
 para fixar vidros 
de 
furação no vidro, com 
espelho, bolacha fixação 
80x80  mm 

10 ou 12 , sem



64 Postes de inox curtos



Exemplo de aproveitamento do espaço do piso no fim da 
escada, usando postes de fixação vertical mais potes de 
fixação lateral 

RV-1008
+ Rv-1055

escadas de inox
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aC A T M Ld

inox escadas



67inox escadas

RV-1035

2 RV-1008

RV-1055

2 RV-1008



 escadas em inox

HH-1050



 escadas de inox



RV-1008

RV-1008
RV-1008

RV-1008

RV-1008

RV-1055

 escadas em inox



Corrimão com tubos
 a passar por dentro 
dos postes, tudo fixado
 e colado sem nenhuma 
soldadura. Cantos
em leque e patamar 
largo com viragem
para trás  

viragem em
patamar

71 escadas inox



72
 escadas em inox



73 inox escadas 



74
inox guardas
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DST-1003 distanciador
regulável entre degraus  
e reforço de escada 

 escadas em inox



76 INOX GUARDAS



77 escadas em inox



RV-1055

RV-1055

RV-1055

INOX CORRIMÃOS



1

2 3

RV-1055

2 x RV-1008

CORRIMÃOS EM INOX



2 x RV-100880
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aC A T M Ld

 escadas em inox



RV-1035

RV-1035

 escadas em inox82



viragem em
patamar

aC A T M LdaC A T M LdINOX escada

RV-1009
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2 RV-1055

2 RV-1055

 escadas em inox 85



INOX VARANDINS



Poste de canto
em ângulo
interno

EXEMPLO DE 
APLICAÇÃO

Exemplo de postes em cantoexterior 
 com passadores de varão por fora

STH-1006 para canto
exterior com tubo por fora

INOX ESCADAS



VARANDAS de INOX



GUARDAS DE INOX E VIDRO



Escada e 1º. Andar com SPVR 50

ESCADA DE INOX E VIDRO

ESCADA DE INOX E VIDRO


