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Kits de Fusteria d’Alumini

Perfils tallats a mida, mecanitzats, amb juntes i accessoris

Disposem de la més àmplia gamma i dels millors preus
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Benvolguts professionals, ens complau oferir-los el nostre sistema de fusteria d’alumini en “Format
Kit”, consistint en perfils tallats a mida, mecanitzats, amb accessoris i juntes de estanquitat.

Tans sols s’exclou la goma de cunya perquè els vidres càmara poden variar entre 1 o 2 mm., per això
li aconsellem que tingui un stock de goma 3 mm a 6 mm. i els llistons (junquillo) se’ls subministrarem
amb dos milimetres de més, perquè vostès els adaptin.
Li podem oferir un curset a les nostres instal·lacions, sobretot si vol utilitzar el ferratge de canal16 o
entrar al nostre web per veure el manual de fabricació.
Avantatges que li ofereix el Kit:
•
		
•
		
		
•
		
•
		
•

Estalvi de temps per calcular el pressupost, la comanda de perfil, accessoris i vidres (les mesures
dels vidres li donarem perquè vostè faci la comanda i pugui guanyar temps).
Podrà reduir el termini de lliurament de les seves comandes, perquè el sistema Kit ho rebrà
en 10/15 dies i un magatzem triga entre 20/25 dies, més el temps necessari per fabricar,
(per finalitzar una finestra és de 15 minuts aproximadament).
Per falta de personal (baixes laborals) o pujades de comandes, amb el sistema Kit podrà complir
el termini de lliurament amb els seus clients.
Comprovi que el conjunt de perfileria i accessoris continguts en el Kit tenen un valor similar al
dels magatzems (tingui en compte els retalls i la mà d’obra inclosa en el kit).
Li podem oferir un programa gratuït per als seus pressupostos.

També li podem oferir la fusteria totalment fabricada, sobretot per tancaments especials com:
Portes d’alta seguretat d’entrada a habitatges, amb una àmplia gamma de models de panells, fusteria
corbada, plegables, baranes, oscil·loparal·leles, mallorquines, porticons, cancel·les, PVC, etc…
Veure totes les nostres sèries al nostre web: www.carpinsystem.com
MOLT IMPORTANT: el format Kit és més econòmic i amb un lliurament més ràpid que la fusteria
fabricada. Per això, ens ha d’indicar quin format vol que li valorem.
Pressupostos en 24 hores.
Atentament
Kit-Express.

SERVEI RÀPID D’ACABATS
Lacats, imitació fusta i anoditzats
COMPROMÍS DE LLIURAMENT
• Lacat blanc:

7 - 10 dies hàbils

• Acabats estàndard (veure detall)

10 - 15 dies hàbils

• Acabats no estàndard

10 - 20 dies hàbils

Acabats estàndard:
-

-

Lacat brillant convencional: 1015, 3005, 5010, 5013, 6002,
6005, 6009, 7011, 7012, 7016, 7022, 7035, 7038, 8007, 8014,
8017, 8019, 9005.
Lacat texturat: 1015, 6009, 7016, 7022, 8014, 9016.
Lacat mat: 1015, 6009, 7016, 7022, 8014, 9016 francès.
Lacat imitació fusta: disposem de 30 models d’acabats.
Anoditzats: plata mat, plata gratat brillant, bronze mat,
bronze gratat brillant i inox gratat brillant.

AVANTATGES DEL LACAT MAT I TEXTURAT
Es tracta d’una de les principals innovacions en matèria de lacat de perﬁls.
El seu creixent èxit és degut als grans avantatges que ofereix:

• Major resistència a ratllades (capa de tractament amb més micres)
• Major durabilitat, ﬁns i tot amb exposició al sol
• Irregularitats del tractament invisibles gràcies a la seva textura
• Estètica. Cada vegada més sol·licitat per dissenyadors i arquitectes
• Diferenciador. Entre aquests dos acabats el més resistent és el texturat
LACAT CONVENCIONAL

LACAT TEXTURAT

Per fomentar l’ús, Carpin-System li oferirà els lacats mate i texturats al mateix preu
que el lacat convencional.
Important: li aconsellem mostrar la carta de texturats al seu client ja que solen tenir
un to una mica més fosc que el lacat convencional. Sol·liciti’ns les cartes en RAL mat,
texturat, imitació fusta i anoditzats.
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CORREDISSA SENSE TRENCAMENT TÈRMIC
SÈRIE ALBA 60
La sèrie corredissa ALBA 60 poseeix un marc de 62
mm. i una fulla perimetral amb un buit per envidrar de
fins 19 mm. Forma part de la gamma econòmica i es
distingeix per la seva alta funcionalitat.
Es recomana aquesta série per a finestres
domèstiques. Per balconeres s'aconsella la sèrie
ALBA 70 (pàg. 5).
Disponible per 2, 3 i 4 fulles.
Pes màxim per fulla: 80 kg.
Opcions de creuament: perfil recte o corb
(veure seccions).

Detall perfils:

Proves d'assaig:

(+ informació a la nostra web): .
· Transmitància térmica:
3,94 W/m2.K

· Resistència a l'aire: Classe 3
· Aïllament acústic:
29 (-1,-2) dB

· Resistència a l'agua: Classe 4A
· Resistència al vent: Classe 4

.
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CORREDISSA SENSE TRENCAMENT TÈRMIC
SERIE ALBA 70
La sèrie corredissa ALBA 70 posseeix un marc de 70
mm. i una fulla perimetral amb un buit per envidrar de
fins 21 mm. Pertany a la gamma econòmica i es
distingeix per la seva alta versatilitat.
Aquesta sèrie s'aconsella tant per a finestres com per
balconeres domèstiques.
Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.
Pes màxim per fulla: 120 kg.
Opcions de creuament: perfil recte o corb
(veure seccions).
Opcional: carril inferior intercanviable.

Detall perfils:

Proves d'assaig:

(+ informació al nostre web): .
· Transmitància térmica:
4,09 W/m2.K
Resistència a l'aire: Classe 4
Aïllament acústic:
29 (-1,-2) dB
Resistència a l'agua: Classe 4A
Resistència al vent: Classe 5

·
·
·
·

.
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CORREDISSES AMB TRENCAMENT TÈRMIC
SÈRIE ALBA PROS 70 R.P.T
La sèrie corredissa amb ruptura de pont tèrmic ALBA
PROS 70 disposa d'un marc de 69 mm. i poliamida
de 18,6 mm. La fulla perimetral posseeix una poliamida
de 26 mm. i un buit per envidrar de 28 mm.
.

Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.
Pes màxim per fulla: 165 kg.
Opcions d'encreuament: perimetral (77 mm.) o panoràmic
de tall recte (30 mm.) per afavorir l'entrada de llum solar.
Carril inferior anoditzat intercanviable (per defecte). .
Proves d'assaig: Transmit. tèrmica: 2,3 W/m2.K,
Resistència a l'aire: Classe 3, Aïllament acústic:
27 (-1,-2) dB, Resistència a l'aigua: Classe 3A, Resistència
al vent: Classe 5. Més informació al nostre web.
Detall perfils:

Detall encreuament central:

.
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CORREDISSES AMB TRENCAMENT TÈRMIC
SÈRIE ALBA PROS 80 R.P.T
La sèrie corredissa amb ruptura de pont tèrmic ALBA
PROS 80 disposa d'un marc de 80 mm. i poliamida de
de 23,5 mm. La fulla perimetral posseeix una poliamida
de 26 mm. i un buit per envidrar de 32 mm.
.

Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.
Pes màxim per fulla: 165 kg.
Opcions d'encreuament: perimetral (80 mm.) o panoràmic
de tall recte (31,7 mm.) per afavorir l'entrada de llum solar.
Carril inferior anoditzat intercanviable (per defecte). .
Proves d'assaig: Transmit. tèrmica: 2,1 W/m2.K,
Resistencia a l'aire: Classe 3, Aïllament acústic:
33 (-2,-5) dB, Resistència a l'aigua: Classe 7A, Resistència
al vent: Classe E2100. Més informació al nostre web.
Detall perfils:

Detall encreuament central:

.
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PRACTICABLES SENSE TRENCAMENT TÈRMIC
SÈRIE ALBA ABISAGRADA (Canal 21)
La sèrie practicable ALBA ABISAGRADA posseeix un
marc de 60 mm. (per defecte) i una fulla amb capacitat
per envidrar de fins 28 mm. Es distingeix per la seva
alta funcionalitat i versatilitat, dins de la gamma
econòmica de practicables. S'aconsella tant per
finestres com per a portes d'ús domèstic.
Canal Europeu de 21 mm.
Obertures: practicable, oscil·lo-batent, abatible,
oscil·lo-paral·lela. Pes màxim per fulla: 100 kg.
Opcional: fulla recta, fulla sense llistó, marc de 40
mm., marc de 70 mm., marc 40x43 mm.

Detall perfils:

Proves d'assaig:

(+ informació al nostre web): .
· Transmitància térmica:
3,65 W/m2.K

· Resistència a l'aire: Classe 4
· Aillament acústic:
34 (-1,-4) dB

· Resistència a l'agua: Classe 7A
· Resistència al vent: Classe 3

.
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PRACTICABLES SENSE TRENCAMENT TÈRMIC
SÈRIE A54-P (Porta d'establiment)
La sèrie practicable A54-P posseeix un marc i una
fulla de 54 mm., perfectament alineats i dissenyants
per a una utilització constant d'una entrada d'establiment. .
La seva capacitat per envidrar és de 41 mm. i s'acompanya
de frontisses reforçades, de dues o tres pales que
permeteixen suportar un pes de fins 180 kg per fulla.
Les frontisses són fixades en el mateix canal central dels
perfils de marc i fulla.
Obertures: practicable (obertura interior o exterior). .
Opcional: pany de fins a 5 punts. Possibilitat
d'incorporar tancament inferior automàtic.
Detall amb sòcol:

Detall marc i fulla:

.
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PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC
SÈRIE ALFIL 45 R.P.T (Canal 21)
La sèrie practicable ALFIL 45 R.P.T posseeix un
marc de 69 mm. (per defecte) i una fulla amb
capacitat per envidrar de 32 mm. Es distingeix per
la seva relació qualitat-preu per la qual cosa es
converteix en una de les séries més competitives del
mercat, tant per a finestres com per a portes amb pany.
Utilitza el Canal Europeu de 21 mm.
Obertures: practicable, oscil·loo-batent, abatible
oscil·lo-paral·lela i pivotant. Pes màxim per fulla: 120 kg.
Opcional: fulla corba, fulla sense llistó, marc de 45
mm. i marc 45x44 mm. per col·locació d'un pany.

Marc de 45 mm
(opcional):

Proves d'assaig

(+ informació al nostre web): .
· Transmitància térmica:
2,15 W/m2.K
· Resistència a l'aire: Classe 4
· Aïllament acústic: 37 (-2,-6) dB
· Resistència a l'aigua:
Classe E1200

· Resistència al vent: Classe 4

.
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PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC
SÈRIE ALFIL 45 R.P.T (Canal 21)
La sèrie practicable ALFIL 45 R.P.T posseeix un
marc de 69 mm. (per defecte) i una fulla amb
capacitat per envidrar de 32 mm. Es distingeix per
la seva relació qualitat-preu per la qual cosa es
converteix en una de les séries més competitives del
mercat, tant per a finestres com per a portes amb pany.
Utilitza el Canal Europeu de 21 mm.
Obertures: practicable, oscil·loo-batent, abatible
oscil·lo-paral·lela i pivotant. Pes màxim per fulla: 120 kg.
Opcional: fulla corba, fulla sense llistó, marc de 45
mm. i marc 45x44 mm. per col·locació d'un pany.

Marc de 45 mm
(opcional):

Proves d'assaig

(+ informació al nostre web): .
· Transmitància térmica:
2,15 W/m2.K
· Resistència a l'aire: Classe 4
· Aïllament acústic: 37 (-2,-6) dB
· Resistència a l'aigua:
Classe E1200

· Resistència al vent: Classe 4

.
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PR ACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC
SERIE ALBA 65 R.P.T (Canal 16)
La sèrie practicable ALBA 65 R.P.T C16 dispossa d'un
marc de 65 mm. i una fulla amb capacitat per envidrar
de 52 mm.
.

Ferraments: Canal 16. en tot el perímetre de la fulla:
aporta una rigidesa i capacitat de regulació superior al
sistema de Canal Europeu / 21 mm. Pes màxim per
.
fulla: 135 kg.
Obertures: practicable, oscil·lo-batent, abatible.
Opcional: versió “minimalista” amb frontisses ocultes i
.
manetes
sense escut (nomes ambperfils de Canal 21).
Proves d'assaig: Transmit. tèrmica: 1,7 W/m2.K,
Resistència a l'aire: Classe 4, Aïllament acústic:
34 (-1,-4) dB, Resistència a l'aigua: Classe E1800,
Porta amb pany Canal 21:

Resistència al vent: Classe 5. Més informació al nostre web.

Série disponible en
versió “minimalista”:
Disponible amb
frontisses ocultes
i manetes sense
escut

.
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PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC
SÈRIE ALBA 75 R.P.T (Canal 16)
La sère practicable ALBA 75 R.P.T C16 dispossa d'un
aïllament tèrmic excel·lent gràcies a la amplada i disseny
tubular de la junta central i de la poliamida. Ferraments:
.
Canal 16 en tot el perímetre de la fulla: aporta una
rigidesa i capacitat de regulació superior al sistema de
Canal Europeu / 21 mm. Pes màxim per fulla: 135 kg
Marc de 75 mm. i una fulla amb capacitat per envidrar
.de 62 mm.

Detall: poliamida i junta
central tubulars

Obertures: practicable, oscil·lo-batent, abatible.
Opcional: versió “minimalista” amb frontisses ocultes i
manetes
sense escut (només amb perfils de Canal 21).
.
Proves d'assaig Transmit. tèrmica: 1,55 W/m2.K,
Resistència a l'aire: Classe 4, Aïllament acústic:
34 (-1,-4) dB, Resistència a l'aigua: Classe E1350,
Resistència al vent: Classe 5. Més informació al nostre web.

Sèrie disponible en
versió “minimalista”:
Disponible amb
frontisses ocultes
i manetes sense
escut

.
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MALLORQUINES I BARANES
SÈRIE PLEGABLE
Sèrie 40x60 sense Trencament Tèrmic.
Sèrie RT-77 plegable amb Trencament
Tèrmic.
Aquestes sèries estan dissenyades per a
buits de grans dimensions.
Les fulles es poden plegar en una o dues
direccions.

SÈRIE
MALLORQUINES
Marc de 48 mm. Obertures:
practicable, plegable i
corredissa. Opcions de
lames: ﬁxa, mòbil de 71
mm. o 131 mm., mòbil de
seguretat de 80 mm. i el
model ventilació (aquest
últim permet airejar
sense deixar veure la part
interior.)

FIXE

MÒBIL

SEGURETAT

LAMA 131

VENTILACIÓ

BARANES
Fabricades amb
perﬁls d’alumini i
vidres laminats.

B2

B10

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D’ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM
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TAPAJUNTS, NORMALITZATS I PREMARCS
TAPAJUNTS
JUNTS

38,5

51

86

12

12

12

28

28

28

86

38,5

51

12

12

12

31

31

31

TRENCAIGÜES
70

120

85
40

NORMALITZATS
Angles: 20x20, 30x30, 35x15, 40x20, 40x40, 60x30, 60x40, 60x60, 90x90
Tubs: 40x20,40x40, 60x20, 60x40, 60x60, 70x20, 70x70, 80x20, 80x80, 100x40, 120x40
Platines: 20x3000, 30x3000, 40x3000, 50x3000, 60x3000, 70x3000, 80x3000, 90x3000, 100x3000

PREMARCS
Està fabricat amb perﬁl d’alumini i arpes per a la
subjecció en obra.
Opcional: accessoris per a persianes, eixos i
paquet per col·locar el recollidor de cinta o bé
preparat per a motor elèctric.

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D’ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM
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TAPA DE REGISTRE
Per persiana d’obra i monobloc
La diferència de la nova tapa de registre especial és que aquesta compleix els requisits tèrmics i acústics.

REGISTRE ESTÀNDARD

NOU REGISTRE

Segellada de Silicona

DEFECTE
Aquest espai queda sense
aïllament en tot el perímetre

Angle de PVC.
Tapa composta de
xapa d’alumini
poliuretà d’alta
densitat de 16 mm
de gruix

Tapa composta de
xapa d’alumini
poliestirè de 12 mm
de gruix.

Junta d’adhesiu
de 5 mm.
Perﬁl
especial

NOTA: La diferència de preus entre la tapa estàndard i l’especial és de10€ en ﬁnestres d’una fulla, 15€ en
ﬁnestres de dues fulles i 20€ en balconeres ﬁns a 2 m d’amplada i 25€ a partir de 2 m. En els pressupostos
valorarem sempre l’especial, si desitja l’estàndard, comunicar-ho per descomptar els imports esmentats.
IMPORTANT: En el cas de no especiﬁcar el model, es servirà sempre l’especial.
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PERSIANES I MOTORS
MONOBLOC

PERSIANES ENROTLLABLES AMB
LAMES ORIENTABLES

Calaix fabricat en alumini o PVC.

Fabricades amb alumini perﬁlat o extruït, depenent del
model o marca escollida. Ambdues es serveixen amb
motorització.

MOTORS
Disposem d’una àmplia gamma de motors, aquests es poden accionar amb polsador o bé amb comandament a
distància.

MODELS DE LAMES
La R-45 i la C-45 són de lama perﬁlada plena de poliuretà, la E-40 i la E-45 són d’extrusió, la AT-45 i la Microperforada són d’extrusió autoblocants (de seguretat), aquesta última ofereix una major entrada de llum i ventilació.

R-45

C-45

E40

E45

AT-45

MICRO-PERFORADA

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D’ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM
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PRESSUPOSTI ON I COM VULGUI…



… ESTALVIANT TEMPS I DINERS


• Disposarà d’un descompte addicional


•$SOLTXLHOPDUJHGHEHQHÀFLTXHYRVWq
desitgi per a la fusteria, instal·lació i
altres elements inclosos al pressupost
• Adjunti automàticament informació
 WpFQLFDGHOVSURGXFWHVYDORUDWV
• Entregui el pressupost directament al
seu client amb el seu logotip i dades
 GHODVHYDHPSUHVD



  " "   $   $



Sabadell
Terrassa

C-58



C-33

Granollers
Autovia de l'Ametlla
N-150

N-150

Cerdanyola

Polígon
Can Cuiàs

1. Des de l’Avinguda Meridiana
Agafar la ctra. antiga a Cerdanyola N-150.
Pasem per sota de l’autopista, girar a
l’esquerra direcció Polígon Can Cuiàs

3. Des del Vallès Oriental
Agafar l’autovia de l'Ametlla fins la cruïlla
amb la N-150, girar a la dreta i
continuar seguint esl passos de l’apartat 1.

2. Des de Rondes (Dalt i Litoral)
Arribar al Nus de la Trinitat i anar
direcció Avgda. Meridiana, un cop allà
continuarem seguint l’apartat núm. 1.

4. Des del Vallès Occidental
Agafar la ctra. Antiga de Cerdanyola
direcció Barcelona. Abans de creuar per
sota de l’autopista girar a la dreta direcció
al Polígon Can Cuiàs.

B-20

Polígon
Can Cuiàs

Ronda de Dalt

Bar

N-150

Nus Llobregat

Cerdanyola del Vallés

Nus
Trinitat
Avda. Meridiana

B-20
Badalona

Barcelona

B-10
Ronda Litoral
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