
RolaPlus
Sistemas de capialçados 
e lâminas de persiana

Sistemas para persianas de PVC
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O PVC que respeita o ambiente
A empresa Kömmerling fundada há mais de 100 anos em Renania-Palatinado,
Alemanha, actualmente está presente em todo o mundo. As carpintarias de PVC,
baseadas nos perfis Kömmerling, e realizadas por profissionais altamente qualificados,
proporcionar-lhe-ão uma satisfação duradoura. E requerem apenas uns trabalhos
mínimos de manutenção nos quais seu instalador lhe poderá assessorar.

Nossas obras de carpintaria para exteriores se encontram entre as de maior qualidade
técnica do mercado mundial. A sua resistência e propriedades físicas são superiores às
normas estabelecidas e sua durabilidade é excepcional. Actualmente, a Kömmerling
criou o conceito GreenLine, uma nova forma de focar o PVC. Composto basicamente
de dois materiais naturais, o petróleo e o sal, o PVC incorpora outros aditivos que o
fazem altamente eficaz e estável. Embora estão unidos de maneira indissolúvel e
podem, portanto, controlar-se perfeitamente, alguns destes aditivos podem ter
características incompatíveis com o ambiente. Antecipando-se à Directiva Europeia
("Livro Verde" cuja aplicação está prevista para 2015), a Kömmerling já modificou suas
fórmulas, substituindo os aditivos de cádmio e chumbo (metais pesados) por outro
estabilizador de cálcio-zinco. A política ambiental da marca está dirigida ao aperfeiçoa-
mento constante das suas fórmulas. O comprador de um revestimento de PVC de
Kömmerling deve ter em consideração, para além disso, outros pontos fundamentais:

• A poupança de energia

Uma carpintaria bem concebida, bem fabricada e bem instalada é um factor deter-
minante para a poupança de energia.

• A reciclagem dos recortes de produção, inclusive dos antigos bastidores de PVC

Reciclar permite, evidentemente, reduzir a energia necessária para a produção de
novo material, porém é também uma forma de controlar o material descartável.

• Optimização dos componentes da matéria-prima

A partir de agora, são mais puros e garantem uma durabilidade e um envelheci-
mento das obras de revestimentos sem nenhum tipo de degradação nem risco
para o homem.

Estes três pontos: nova formulação, concepção e reciclagem constituem o conceito
GreenLine, as carpintarias do futuro.

KÖMMERLINGR

024 
Mogno

032 
Embero

042 
Sapelli

058 
Verde 
Pinho

074 
Carvalho
Montanha

A Cor em Rolaplus

Aplicando a mesma técnica que nas carpintarias
(o revestimento com uma fina lâmina de PVC)
pode aplicar-se cor aos capialçados Rolaplus,
com a mesma gama que nos perfis para janelas
e portas. Para além das cores lisas, é possível a
obtenção de imitações a madeira
(mogno, embero, sapelli, carvalho, etc.) realistas.

KÖMMERLING S.A.U.

Pol. Ind. Alcamar s/n

28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)

Tel.: +34 902 22 14 22

Fax: +34 91 886 60 05

www.kommerling-portugal.com
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Dimensões da caixa:

profundidade altura
200/230/260 210
200 186
200 146
170 166

Tela da persiana

Em função das dimensões da caixa e da altura das lâminas utilizadas é possível
cobrir alturas até 2150 mm com a lâmina Z52 e de 2800 mm com a lâmina Z38 mais
estreita (estas medidas não incluem a caixa). Estas lâminas estão disponíveis em
diversas cores, e também podem solicitar-se com perfurações ou sem elas.

Mosquiteira

Está fabricada com fibra de vidro revestida de PVC que faz que seja praticamente
invisível. Desliza sobre umas guias laterais e se enrola como um simples estore; o
conjunto se completa com uma lâmina inferior com junta de escova.

Estore

A caixa é desenhada para permitir a incorporação no seu interior de um estore
interior de enrolar, do que é possível escolher o desenho da tela em função
da decoração do espaço interior.

O conceito Rolaplus é um conceito inovador que reúne três funções 

essenciais relativas à janela:

• A ocultação do revestimento mediante uma persiana de enrolar de PVC  

(espessura de 8 ou 14 mm).

• A protecção contra os insectos graças a uma mosquiteira de enrolar  

e inalterável, colocada entre o vidro e a tela da persiana.

• A protecção da intimidade com a ajuda de um estore interior integrado 

e de enrolar que é possível personalizar.

Como todas as persianas de enrolar, a Rolaplus cumpre uma função de  

isolamento térmico e acústico e outorga, dependendo das adaptações, 

valores K que oscilam entre 1,39 e 0,6 W/m2·K.

Princípios construtivos

A originalidade da Rolaplus reside na possibilidade de pré-equipar conforme  
a necessidade o capialçado com elementos complementares de mosquiteira 
e estore. Em efeito, é possível posteriormente instalar estes elementos 
de forma simples.

O capialçado

Adapta-se tanto à renovação como à construção nova e pode ser equipado 
com manivela ou motor eléctrico. Além de ser compatível com as janelas realizadas
com os perfis Kömmerling, a Rolaplus pode adaptar-se a janelas realizadas com
outras marcas ou materiais, como o alumínio ou a madeira.

Prestações acústicas

As prestações acústicas do capialçado Rolaplus estão em
sintonia com as alcançadas pelas carpintarias Kömmerling.
Assim, a configuração mais simples da caixa com isolamento
de poliestireno dá uns valores de pelo menos 37dB, que pode
ser melhorada com caixas de maior profundidade e a inclusão
de isolamentos adicionais.

Prestações térmicas

A versatilidade do capialçado Rolaplus permite-lhe conseguir
altos valores de isolamento térmico. Incorporando à caixa
uma peça de isolamento de poliestireno, nos ensaios são
obtidos valores K inferiores a 1,2 Kcal/m2·ºC.

Sistema Rolaplus

O sistema de capialçado Rolaplus está disponível em quatro alturas
diferentes (146, 166, 186 e 210 mm) e quatro profundidades
(170, 200, 230 e 260 mm), o qual permite cobrir uma altura de orifício
até 2800 mm, dependendo da lâmina utilizada.

Os perfis que compõem a caixa, a tampa exterior, o perfil superior,
a tampa de registo e o puxador, são de PVC branco oco. Além
disso, o capialçado também está disponível em outras cores e imitações
madeira mediante a técnica do folheado.

Conforme as necessidades de cada caso, a Kömmerling também pode
fornecer as peças de isolamento térmico e acústico adaptáveis à caixa
que respondem a todas as exigências nestes campos.

Na construção moderna,
faz-se necessária a utilização
das persianas de enrolar, quer
seja por motivos de ocultação,
de isolamento térmico ou de
segurança.  

No exemplo superior, uma
moradia especialmente
isolada num ambiente natural,
esta utilização parece eviden-
te. Caso se queira maior
comodidade, as persianas
podem ser accionadas à
distância por meio de
sistemas domóticos
apropriados. 

4021 4084

Z 38 Z 52
122 Cinzento claro 122 Cinzento claro
607 Marfim 650 Cinzento pérola
650 Cinzento pérola 666 Branco
666 Blanco 670 Crema
670 Creme

guias de persiana

Rolaplus

estore de ocultação

detalhe

da mosquiteira

de enrolar
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