
A minha janela  
O meu mundo
A gama Finstral 
Sempre funcional. Sempre estética.



Sempre funcional. Sempre estética.
Projetamos juntos a janela perfeita.

Quando é que uma janela é perfeita? Quando se adapta ao estilo arquitetónico do edifício? Quando é 
duradoura e especialmente segura? Quando apresenta o melhor isolamento? Quando pode ser utiliza-
da de forma intuitiva? Quando...?

Para nós, só existe uma resposta: uma janela é perfeita quando alia as mais elevadas exigências em 
termos de estética e funcionalidade, sem qualquer tipo de excepção.  

Grandes superfícies de vidro ou as tradicionais quadrículas? Uma superfície elegante de PVC, madeira 
natural acolhedora ou alumínio moderno? Verde forte ou cinzento sóbrio? Um dispositivo para facilitar 
o fecho basculante ou um mecanismo de abertura motorizado? Independentemente do design, do 
material, da cor ou do equipamento desejado, a Finstral oferece sempre máxima liberdade de escolha, 
para que possa projetar a sua janela perfeita.

“Tudo a partir de uma única fonte e maioritariamente da nossa própria produção” é o conceito que 
defendemos há quase 50 anos. Desde o PVC com isolamento térmico ao vidro de segurança, nas 
nossas fábricas realizamos sempre cada produto à medida.  Deste modo, em Finstral aliamos o nosso 
gosto pelo detalhe a padrões de qualidade únicos no mercado. É por isso que atualmente somos o 
fabricante de janelas com maior número de certificados na Europa.

Para o ajudar a escolher a sua janela perfeita, tendo em conta os seus desejos e para responder às 
suas perguntas, criámos o Finstral Planner (a partir da página 16). Este instrumento acompanha-o na 
planificação da janela, seguindo o princípio dos 4 dedos, desde o lado exterior da fachada até ao inte-
rior da habitação, passando pelo núcleo da janela, incluíndo a montagem e o nosso serviço completo à 
volta da janela. Desde o inicio do processo até ao final da montagem, pode contar sempre com Finstral. 

Sempre atentamente,

Luis Oberrauch e Joachim Oberrauch 
A direção
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A minha casa.  
As minhas janelas.  
O meu estilo.



Mais diversidade para mais  
individualidade.
O design escolhido depende do gosto de cada um. Por essa razão, garantimos sempre 
liberdade total na personalização das suas janelas. Gosta mais de alumínio, madeira 
natural ou prefere uma janela tradicional com quadrículas? Um design uniforme do lado 
da fachada, mas com um interior diferente em cada divisão? Na Finstral, dispomos 
de uma grande variedade de materiais, cores e superfícies que lhe permitem compor 
individualmente uma janela à sua medida. 

Inspiração
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Sentir-se seguro  
em casa.



Mais segurança para maior tranquilidade.
O nosso lar é onde nos sentimos seguros tanto durante o dia como à noite. As nossas janelas e portas 
estão concebidas de modo a proporcionar sempre máxima proteção. E ainda bem que assim é, pois 
as estatísticas policiais revelam que 90 por cento dos roubos podem ser evitados através de janelas 
modernas e seguras. Os nossos equipamentos de segurança cumprem, desde as ferragens ao vidro,  
os mais elevados padrões de segurança e podem ser alargados em função das necessidades. 

Inspiração
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Abra a janela e 
dê vida à sua casa.



Inspiração

Mais ar fresco para melhorar a  
qualidade do ar na sua habitação.
As janelas modernas são especialmente estanques por forma a garantirem os melhores  
valores em termos de isolamento térmico. Mais uma razão para ventilar regularmente o 
ambiente interior da casa. Desde a ferragem basculante de verão/inverno, a dispositivos 
de ventilação motorizados, a Finstral oferece-lhe sempre uma solução adequada. Não 
importa se estamos sentados no sofá, a brincar no quarto das crianças ou de manhã ao 
tomar o pequeno-almoço na cama, precisamos de ar puro para nos podermos sentir bem. 
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Qualidade que dura 
e perdura.



Mais durabilidade para  
maior preservação do valor. 
Além de vedarem bem, serem seguras e bonitas, as janelas novas também devem durar 
décadas. É por isso que dedicamos todos os nossos esforços à durabilidade dos nossos 
produtos. Como? Somos nós que fazemos tudo: desde a composição do PVC à extrusão 
dos perfis, do fabrico de vidros isolantes à determinação dos padrões de montagem. Além 
disso, cada fase do processo de produção é submetida a controlos de qualidade por enti-
dades externas. O facto de sermos exigentes faz de nós o fabricante de janelas que mais 
certificações tem na Europa. 

Inspiração
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Funcional e 
intuitivo.



Máximo conforto para uma  
utilização diária mais fácil.
As janelas são abertas e fechadas várias vezes ao dia e durante muitos anos. Por conseguinte, 
têm de ser concebidas de modo que possam ser manuseadas intuitivamente. É por isso que 
no nosso departamento de desenvolvimento de produto prestamos atenção ao mais ínfimo 
detalhe. Desde o elevador de folha que volta a encaixar a sua janela na posição correta sempre 
que a fecha, passando pelas pesadas portas de correr elevatórias que podem ser facilmente 
manuseadas, até ao comando totalmente automático por smartphone. Seja qual for o modelo 
que precisa ou que deseja, ao optar por uma das nossas janelas, está a adquirir conforto. 

Inspiração
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O que conta 
é a luz.



Inspiração

Mais luz natural para um 
ambiente mais agradável.
Qual é o tamanho das janelas? Quanta luz natural entra na 
habitação? E como é conduzida? O efeito do espaço depende  
maioritariamente da combinação da luz com a arquitetura do 
edifício. Independentemente da variante de folha que escolhe, 
uma coisa é certa: os nossos aros são sempre os mais estreitos 
da sua categoria, permitindo que as janelas inundem os 
espaços com luz natural. 
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Será que existe a janela perfeita? Se existe, como é que a encontro?
Aros estreitos, vidros com proteção solar, alumínio ou PVC? Verde ou cinzento, com ou sem quadrículas? 
Cada um tem uma ideia diferente de como deve ser a janela perfeita. Por isso, oferecemos máxima diversidade, 
garantindo aos nossos clientes total liberdade de decidir o que precisam e gostam. Para dar resposta a todas 
as suas necessidades, desejos e dúvidas, criámos o Finstral Planner. Esta ferramenta informa, esclarece e 
ajuda-o a encontrar a janela perfeita.

Sempre
Finstral Planner

em boas 
mãos.



 
Finstral 
Planner

Acompanhamo-lo em todas as fases de 
planificação segundo o princípio dos 4 dedos. 
Cada dedo representa uma área: desde o 
lado exterior ao lado interior, passando pelo 
núcleo e tudo o que rodeia a janela.

Sempre
um design
personalizado.

Sempre
um design
personalizado.

Sempre 
uma proteção
fiável.

Sempre
a aplicação em obra
mais adequada.

Sempre
fácil de
usar.

Sempre
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de primeira.
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Vamos começar!
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Exterior 
Defina o design e as 
funções de proteção 
da sua janela.

Exterior – lado da fachada.
Grandes superfícies envidraçadas ou um estilo de janela tradicional com 
quadrículas? Alumínio ou acabamento de madeira, cores fortes ou discretas? 
O efeito estético das janelas não pode ser subestimado, pois caracteriza a 
fachada de um edifício. Além disso, elas mantêm afastados os assaltantes, 
a chuva, o frio e o ruído, permitindo que nos sintamos seguros e protegidos 
em casa. Para a Finstral, a janela perfeita é aquela que combina a estética 
e funcionalidade sem concessões. Por conseguinte, oferecemos-lhe sempre 
máxima liberdade de escolha e garantimos uma proteção fiável.



Finstral Planner

Sempre 
um design 
personalizado.

Material
Cor/superfície 
Forma do aro 
Elementos de estilo

Sempre 
uma proteção
fiável.

Roubo
Sol/calor 
Olhares indiscretos
Insetos
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Como é que deve ser a 
sua janela perfeita?
É claro que pretende uma janela com um alto valor do 
ponto de vista funcional e que dure o máximo tempo pos-
sível, mas sem prescindir do seu estilo pessoal. Por essa 
razão, oferecemos-lhe sempre total liberdade de escolha 
dos materiais, das cores e superfícies, bem como das for-
mas dos aros ou dos elementos de estilo mais adequados 
para o lado exterior da janela. Na Finstral, pode compor 
você mesmo a sua janela perfeita. 

Sempre 
um design 
personalizado.

Material
Cor/superfície 
Forma do aro 
Elementos de estilo



Exterior � Design � Material

Material
Como escolhemos sempre o melhor para as nossas janelas e não 
deixamos nada ao acaso, disponibilizamos dois materiais para o 
lado exterior que permitem um design versátil, são duráveis, reci-
cláveis e resistentes às intempéries: o PVC e o alumínio. Enquanto 
que o PVC é produzido por nós próprios, desde a mistura das ma-
térias-primas à extrusão dos perfis, há quase 50 anos, os perfis de 
alumínio são fabricados para nós segundo os nossos desenhos. O 
melhor para si e para a sua casa depende do estilo arquitetónico e 
das suas necessidades. É você que decide o que precisa e gosta. 
Independentemente de optar pelo clássico PVC ou pelo alumínio 
mais moderno, ambas as variantes são de fácil manutenção, visto 
que para conservar os nossos aros, basta limpá-los regularmente, 
não sendo necessário qualquer outro tipo de tratamento adicional.

� Todas as matérias primas usadas nos nossos perfis de PVC são  

rigorosamente controlados antes do processamento.

Clássico e económico. 
Sendo robusto, económico e versátil, o PVC oferece 
uma boa relação qualidade - preço. A nossa fórmula 
perfeita (e secreta) do PVC é o resultado de 50 
anos de experiência com este tipo de material.  
Tal permite-nos conceber janelas que conservam  
a forma e a côr ao longo do tempo.
 
Vantagens:
 – económico
 – durável e robusto
 – resistente às intempéries e à prova de água
 – resistente ao ar com elevado teor de sal e cloro
 – fácil de limpar
 – reciclável

Moderno e de grande qualidade.
Os revestimentos de alumínio deixam ampla liberdade 
na escolha das cores e superfícies, sendo, ao mesmo 
tempo, particularmente resistentes ao calor e de fácil 
manutenção. Os aros escuros são mais estáveis, mes-
mo em caso de elevada exposição solar e a água e a 
sujidade são simplesmente repelidas. 

Vantagens:
 – design com grande variedade de cores e acabamentos
 – durável e robusto
 – resistente às intempéries e à prova de água
 – repele a sujidade
 – fácil de limpar
 – reciclável
 – a pedido também pré-anodizado

Material 

Alumínio

Material

PVC
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Branco 
satinado

Cinza seda 
satinado

Cinzento 
satinado

Cor e superfície
Na Finstral, encontrará sempre a sua cor favorita para a sua 
janela preferida. A superfície da janela ideal, dá um toque 
ainda mais exclusivo à fachada. Pode escolher entre uma 
superfície lisa, texturada ou satinada, com estrutura fina ou 
estrutura madeira. Não importa qual das inúmeras opções 
de PVC alumínio escolhe, na Finstral, obterá garantidamente 
o melhor processamento.

� Superfície estruturada com aspeto de madeira.

Económico.
Os aros com superfície de PVC lisa 
são os mais económicos. No entanto, 
podem aparecer na superfície do perfil 
as marcas caraterísticas do processo 
de extrusão, onde as partículas de pó 
se podem depositar com facilidade. 
Pelo que recomendamos uma versão 
com textura. 

Vantagens:
 – disponível em branco
 – económico

Liso

PVC

De fácil manutenção. 
Desde 1984 que a Finstral se destaca pelas suas superfícies texturadas e satinadas. 
Somos os únicos que gravamos as texturas diretamente no material, em vez de as 
colarmos através de películas. Isso permite não só obter um bom aspeto visual como 
também torna a superfície mais resistente a riscos e à sujidade. 

Vantagens:
 – sem marcas de extrusão nas quais se podem depositar partículas de pó
 – menos micróporos e, por conseguinte, resistente à sujidade e fácil de limpar
 – pigmentação total: uma aparência uniforme, mesmo com a janela aberta
 – proteção extra contra a radiação ultravioleta para as tonalidades de cinzento mais 
sensíveis

� Imagem ampliada de uma superfície lisa.

Gravado e  
satinado

PVC

Superfícies texturadas: o aspeto  
elegante de madeira lacada, mas  
mais resistentes às intempéries. 

Superfícies satinadas: aparência 
acetinada, moderna e sóbria, 
agradável ao toque. 

Branco 
gravado

Branco 
antigo

Branco 
pérola

Finstral Planner
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Aspeto natural.
Não só parece verdadeira como também é resistente: 
É praticamente impossível distinguir uma janela de PVC 
com estrutura de madeira de uma com madeira natural. 
Porém, a de PVC é mais fácil de limpar e mais resisten-
te ao sol, à chuva e à sujidade. Além disso, ao contrá-
rio da madeira, o PVC não necessita de tratamentos e 
pinturas regulares. 

Estrutura madeira

PVC

Vantagens:
 – sempre termosoldadas e, por conseguinte, perma-
nentemente unidas ao perfil: películas de estrutura 
de madeira

 – sempre com superfície texturada de alta qualidade

Acabamento com 
aspeto de madeira.
O aspeto típico da 
madeira é criado através 
da aplicação de uma 
película acrilica, resis-
tente à descoloração e 
termosoldada ao perfil 
de PVC. Adicionalmen-
te, o aro é totalmente 
pigmentado com o tom 
de castanho adequado, 
o que faz com que a 
janela também pareça 
bonita quando está 
aberta.

Carvalho Castanho Nogueira

Exterior � Design � Cor/superfície

19 13 55
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Alta qualidade.
Obtenha não só a sua cor favorita, mas vá mais longe e escolha o seu vermelho 
preferido! Nas nossas modernas superfícies de alumínio lisas, encontrará sempre, 
entre diferentes 200 tonalidades, a cor ideal para o design da sua janela.

Vantagens: 
 – na Finstral aplicamos uma pintura em pó de alta qualidade que garante uma 
cobertura perfeita das esquinas e dos cantos do revestimento de alumínio

 – repele a sujidade e é fácil de limpar

Cores sólidas

Alumínio

Sempre um design personalizado.
Prefere verde abeto (como na imagem do lado esquerdo) ou 
castanho azeitona? O aro da janela deve fundir-se harmonio-
samente com o estilo da fachada ou criar propositadamente 
um contraste? A escolha é sua. Com 230 cores distintas, a 
Finstral oferece uma variedade de cores para superfícies de 
alumínio capaz de satisfazer todos os desejos. E como o alu-
mínio é tão robusto, o material revestido mantém-se resistente 
às intempéries e estável, mesmo no caso de cores escuras. 

Uma pequena seleção das cores disponíveis: 

� Sempre uma grande variedade 

de escolha, com as 185 cores RAL 

disponíveis na gama Finstral.

L09L05

Branco 
azulado

Branco 
antigo

F703

Cinza musgo 
estrutura fina

F702

Cinza 
azeitona 
estrutura fina

F905

Negro 
intenso 
estrutura fina

F723 F742 F819F716 F739

Cinza 
cimento 
estrutura fina

Cinza tráfico 
estrutura fina

Cinza 
castanho 
estrutura fina

Cinza 
antracite 
estrutura fina

Cinza 
quartzo 
estrutura fina

M816

Castanho 
mogno

M738

Cinzento 
ágata

M814

Castanho 
sépia

M807

Castanho 
corça

M811

Castanho 
nogueira

M803

Castanho 
barro

M744 M747

Cinza seda Cinzento tele

M300

Vermelho 
fogo

M303

Vermelho 
rubi

M305M304

Vermelho 
vinho

Vermelho 
purpura

M311

Vermelho 
acastanhado

M735M721

Cinzento 
claro

Preto 
acinzentado

M605

Verde musgo

M507

Azul 
brilhante

M504

Preto 
azulado

M603

Verde 
azeitona

F918

Estrutura 
fina branco 
papiro

M917

Preto tráfico

M817 M819

Castanho
chocolate

Cinza 
castanho

F119

Bege 
cinzento 
estrutura fina

M823

Castanho 
alaranjado
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Cores com 
efeitos especiais

Alumínio

Vantagens:
 – na Finstral aplicamos uma pintura em pó de alta qualidade que garante uma 
cobertura perfeita das esquinas e dos cantos do revestimento de alumínio

 – repele a sujidade e é fácil de limpar

Resistência inabalável.
Se procura um lacado particular-
mente resistente, os nossos tons 

de cor Sablé com superfície de 
estrutura fina são ideais para si.

Classic

303

Classic

203

Sablé

583

Sablé

658

Bronze 
escuro

LC34

Antracite 
metálico 
mate

DB703

Alumínio 
branco

M906

parecido a 
EV1

L56

Classic

304

Mars

2525

Classic

863

Chiné

897

Classic

805

Gris

358

Sablé

894

Sablé

893

Efeitos exuberantes. 
Tanto os tons Sablé com uma estrutura ligeiramente granulada como o efeito metálico 
das nossas cores especiais enchem as superfícies das suas janelas de vida. A luz do sol 
é refletida sob várias formas surpreendentes, dando origem a diferentes jogos cromáti-
cos ao longo do dia.

Uma seleção das cores disponíveis: 

Bronze claro 

LC32

Bronze 
lúcido

LC31

Bronze 
médio

LC33
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Natural. 
A aparência da madeira autêntica aliada à durabilidade do alumínio: as janelas com 
revestimento de aspeto madeira conferem à sua fachada uma estética mais natural.

Vantagens:
 – altamente resistente mesmo no caso de forte exposição solar, sendo, por 
isso, aconselhável para regiões com muito sol

 – requer poucos trabalhos de conservação e manutenção, ao contrário da 
madeira natural

Característico.
FIN-90 Classic-line Twin (à esquerda) e Nova-line (à direita) de alumínio-PVC 
com revestimento de aspeto madeira de carvalho no interior.

Revestimento 
com aspeto de 
madeira

Alumínio

Castanho 
lacado

Douglas 
lacado

Carvalho 
lacado

Carvalho 
rústico 
lacado

Nogueira
lacado

L13 L16 L19 L18 L55

Mogno
lacado

L14



Exterior � Design � Forma do aro

Forma do aro
Clássica ou moderna? Como deve ser a sua janela? Tendo em conta 
que são os contornos dos aros que mais caracterizam o estilo da 
sua casa, a Finstral fabrica-os à medida, oferecendo sempre o perfil 
adequado para um total de cinco variantes de folhas. Garantindo a 
máxima possibilidade de escolha de combinações de materiais e 
versões de aros, são atendidos todos os seus requisitos estéticos 
em obras novas, edifícios existentes e na reabilitação. O que as cin-
co folhas de janelas têm em comum? Os nossos perfis são sempre 
os mais estreitos da sua categoria.

De um estilo clássico e elegante...
Arestas ligeiramente biseladas e contornos 
suaves típicos do PVC caracterizam a forma 
clássica da janela.

...a moderno e minimalista.
A folha de janela Nova-line está dotada 
de uma leveza transparente graças aos 

seus perfis ocultos pelo exterior.

Vidro

Folha

Aro

Vidro

Junta do Vidro

Aro
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Classic-line
FIN-90
FIN-72
FIN-Slide

Forma do aro

Clássico com arestas biseladas.
Esta forma do aro é um verdadeiro clássico e continua a ser das 
nossas variantes de folha preferidas. As características? Arestas 
ligeiramente biseladas e contornos suaves típicos dos perfis de 
PVC. Também disponível com revestimento em alumínio pelo 
exterior. 

FIN-72
Classic-line 
PVC-PVC

FIN-90
Classic-line 
PVC-PVC, também 
disponível em alumínio-PVC

FIN-72
Classic-line Twin 
PVC-PVC, também 
disponível em alumínio-PVC

FIN-90
Classic-line Twin C 
Alumínio-PVC, também 
disponível em PVC-PVC

FIN-72
Classic-line 
Alumínio-PVC

FIN-Slide
Classic-line 
PVC-PVC

FIN-90
Classic-line Twin N 
Alumínio-PVC

FIN-Slide
Classic-line 
Alumínio-PVC

Variantes de folha para a forma clássica da janela com arestas biseladas.
A forma clássica da janela está disponível com exterior em PVC ou alumínio, com diferentes profundidades e 
com folha combinada Twin ou porta de correr elevatória.*

Vidro
Folha
Aro

* Para uma consulta geral, ver tabela da página 146.



Exterior � Design � Forma do aro

 � FIN-72  

Classic-line 

Alumínio-PVC 

na versão de duas folhas com 

quadrículas exteriores Estilo,  

cor exterior nogueira.
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Variante de folha para a forma da janela clássica com arestas retas.
A nossa gama de produtos também inclui janelas em alumínio no estilo clássico com folhas 
combinadas Twin e Cristal Twin, bem como portas de correr elevatórias e em harmónio.*

FIN-Project
Classic-line 
Alumínio-alumínio, também 
disponível com madeira ou 
ForRes no interior

FIN-Project
Classic-line Twin 
Alumínio-alumínio, também 
disponível com madeira ou 
ForRes no interior

FIN-Slide
Classic-line 
Alumínio-alumínio

FIN-Project
Classic-line Cristal Twin 
Alumínio-alumínio, também 
disponível com madeira ou 
ForRes no interior

FIN-Fold
Classic-line 
Alumínio-alumínio

Clássica, de linhas retas.
A forma do aro típica de alumínio é igualmente um clássico. 
Com cantos retilíneos e retangulares e perfis delgados, esta 
variante de design tira pleno partido das vantagens estéticas 
do material, criando um aspeto moderno e intemporal que é 
ainda reforçado através da disposição faceada da folha e do 
aro da janela. 

Vidro
Folha
Aro

Classic-line  
FIN-Project 
FIN-Slide
FIN-Fold

Forma do aro

* Para uma consulta geral, ver tabela da página 146.
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 � FIN-Project  

Classic-line Twin 

Alumínio-alumínio 

porta de sacada com veneziana,  

cor exterior em alumínio  

branco M906.
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Slim-line

Forma do aro

* Para uma consulta geral, ver tabela da página 146.

Finstral Planner

Estreito, a mínima expressão.
Mais fino é impossível? Com Slim-line, superamos as nossas 
próprias expectativas. A expressão visual exterior da folha de 
apenas 28 mm e o aro com aspeto de janela antiga deixam 
entrar muita luz em sua casa. 

Variantes de folha para janela com aspeto tradicional com perfis de expressão reduzida.
Slim-line está disponível com diversas profundidades de montagem, combinações de material  
e como porta de correr elevatória.*

FIN-72 
Slim-line
PVC-PVC

FIN-Ligna
Slim-line
PVC-madeira

FIN-72 
Slim-line
Alumínio-PVC

FIN-Ligna 
Slim-line
Alumínio-madeira

FIN-Ligna
Slim-line Cristal
PVC/alumínio-madeira

FIN-Slide 
Slim-line Cristal
Alumínio-PVC, também disponível com 
alumínio, madeira ou ForRes no interior. 
Ou na versão Slim-line alumínio-madeira 
ou ForRes

FIN-90 
Slim-line Cristal C
Alumínio-PVC, também disponível 
com revestimento N de linhas retas.

FIN-90 
Slim-line Cristal
PVC-PVC

Vidro
Folha
Aro
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 � FIN-Ligna 

Slim-line 

PVC-madeira 

com duas folhas, cor  

exterior branco gravado.
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Step-line

Forma do aro

Sóbrio, num plano recuado.
Se deseja um perfil sóbrio, mas ao mesmo tempo marcante, 
então opte por Step-line. A folha e o aro da janela estão 
dispostos em dois planos na face exterior, o que caracteriza 
o design marcante em degrau desta variante. A folha com 
contornos ligeiramente marcados inspira-se no aspeto exterior 
das janelas tradicionais.

Variante de folha que transmite uma impressão visual desnivelada ou recuada. 
Step-line está disponível com PVC ou alumínio no exterior e em diversas  
profundidades de montagem.*

FIN-72 
Step-line
PVC-PVC

FIN-72 
Step-line
Alumínio-PVC

FIN-90 
Step-line N
Alumínio-PVC

FIN-90 
Step-line C
Alumínio-PVC

FIN-90 
Step-line
PVC-PVC

FIN-Project
Step-line Cristal
Alumínio-alumínio, também disponível 
com madeira ou ForRes no interior

Vidro
Folha
Aro

FIN-Project
Step-line
Alumínio-alumínio, também disponível 
com madeira ou ForRes no interior

* Para uma consulta geral, ver tabela da página 146.
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 � FIN-90  

Step-line  

PVC-PVC  

com duas folhas, cor 

exterior cinza seda.
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FIN-Project 
Ferro-line
Alumínio-ForRes

Finstral Planner

Design industrial e marcante.
Munida de perfis com a estética das típicas janelas de aço e 
ferro, de contornos exteriores definidos e o aspeto delicado 
do aço, a variante de folha FIN-Project Ferro-line pode ser 
aplicada tanto em construções novas e modernas como em 
renovações de janelas de aço antigas. O que caracteriza o 
estilo de loft industrial? Uma largura visual de apenas 26 mm 
pelo lado da fachada exterior, com contornos angulares 
bastante pronunciados.  

Variante de folha com aspeto da típica janela de aço. 
Ferro-line está disponível em alumínio do lado exterior da fachada.*

Vidro
Folha 
Aro

Ferro-line

Forma do aro
 

FIN-Project 
Ferro-line
Alumínio-alumínio

FIN-Project 
Ferro-line
Alumínio-madeira

* Para uma consulta geral, ver tabela da página 146.
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 � FIN-Project  

Ferro-line  

Alumínio-alumínio  

de uma folha com  

quadrícula exterior  

Ferro-line, cor esterior 

M721 cinza escuro.

Janela típica de aço.
O aspeto característico de 
uma janela de aço é realçado 
através da versão com  
quadrícula Ferro-line.
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Nova-line

Forma do aro

FIN-72 
Nova-line
PVC-PVC

FIN-90 
Nova-line
PVC-PVC

FIN-72 
Nova-line
Alumínio-PVC

FIN-90 
Nova-line C
Alumínio-PVC

FIN-90 
Nova-line N
Alumínio-PVC

FIN-Project 
Nova-line
Alumínio-alumínio, também  
disponível com madeira no interior

Minimalista.
Deseja amplas superfícies envidraçadas cheias de luminosida-
de? Com a folha de janela Nova-line sem perfil de folha visível 
pelo exterior, o seu sonho torna-se realidade, criando ainda uma 
linguagem arquitetónica moderna e clara. É de salientar que, 
desde o seu lançamento em 2001, a série Nova-line tem sido 
repetidamente alvo de imitações, sempre com uma expressão 
do aro nitidamente mais larga. Até hoje, a Nova-line continua a 
ser o perfil mais subtil da sua categoria em todo o setor. 

Variante de folha oculta pelo exterior. 
Nova-line está disponível em diferentes profundidades de 
montagem e com exterior de PVC ou alumínio.*

* Para uma consulta geral, ver tabela da página 146.

Vidro
Junta de  
proteção do vidro 
Aro
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 � FIN-90 

Nova-line N 

Alumínio-PVC 

uma folha com fixo inferior, 

cor exterior F716 cinza 

antracite.

Estética uniforme.
O vidro que cobre comple-
tamente o perfil da folha 
Nova-line garante a mesma 
expressão visual do perfil 
quando combinamos  
folhas móveis com fixos.
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Nova-line  
Plus/Twin

Forma do aro
 

FIN-90 
Nova-line Plus
PVC-PVC, também 
disponível como folha 
combinada Twin

FIN-Project 
Nova-line Plus
Alumínio-alumínio, também 
disponível com madeira ou 
ForRes no interior

FIN-90 
Nova-line Plus C
Alumínio-PVC, também 
disponível revestimento C

FIN-90 
Nova-line Twin N
Alumínio-PVC, também 
disponível com com 
revestimento N

FIN-Project 
Nova-line Twin
Alumínio-alumínio, também 
disponível com madeira ou 
ForRes no interior

FIN-Project
Nova-line Cristal Twin
Alumínio-alumínio, também 
disponível com madeira ou 
ForRes no interior

FIN-Fold
Nova-line Plus
Alumínio-alumínio

FIN-Slide
Nova-line Plus
Alumínio-alumínio, também 
disponível com madeira ou 
ForRes no interior

A expressão máxima do minimalismo.
Estética tudo em vidro para um estilo arquitetónico mais 
minimalista? As nossas folhas Nova-line Plus e Twin 
representam a máxima expressão do minimalismo, o perfil 
da folha desaparece por completo atrás do vidro. O bordo 
perimetral esmaltado está disponível em nove diferentes cores. 

Variante de folha oculta com aspeto tudo em vidro e bordo esmaltado em todo o perímetro.
Nova-line Plus/Twin está disponível com diferentes profundidades de montagem e combinações de material.* 

Vidro
Bordo esmaltado
Aro

* Para uma consulta geral, ver tabela da página 146.
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Ainda mais transparência.
Para dar um efeito de superfície 
de vidro único, dispomos do 
batente central Nova, coberto 
completamente por vidro e 
concebido especialmente para 
a folha Nova-line Plus. 

 � FIN-Project 

Nova-line Plus 

Alumínio-alumínio 

duas folhas com batente  

central Nova, cor exterior  

Sablé 583 e bordos  

esmaltados em preto. 
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Clássico

Aro de janela

Variantes de aro de janela.
Encontrou o perfil de folha perfeito para a sua fachada? Muito 
bem, agora só falta selecionar o aro. Qual a função do aro 
da janela? Está fixado à parede exterior e é a parte fixa onde 
se coloca a folha. Mais clássico, marcante ou minimalista, na 
Finstral, a escolha é sempre sua, de acordo com o seu estilo 
pessoal.

Visível, mas discreto. 
O nosso aro de janela clássico é versátil e  
adapta-se a todos os estilos arquitetónicos 
quer na construção nova moderna, quer na 
reabilitação de edifícios existentes. 

Aro de janela

Forma do aro
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Aro Bloc

Aro de janela

Aro oculto

Aro de janela

Característico e marcante. 
O aro bloc é utilizado frequentemente 

na Bélgica, nos Países Baixos e no 
norte da Alemanha. Os seus 124 mm de 

profundidade e a secção transversal quase 
quadrada, enquadram-se perfeitamente na 

típica construção do norte da europa.

Minimalista.
O aro de janela oculto desaparece 
atrás da alvenaria, realçando a beleza 
e a funcionalidade da construção 
nova e moderna. 
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Beleza intemporal. Sempre 
funcional. 
As paredes envidraçadas FIN-Vista 
satisfazem todos os seus desejos 
de decoração – até as maiores 
superfícies envidraçadas podem 
ser concretizadas sem problemas. 
Graças à configuração modular, o 
material, a cor, a forma e a função 
de todos os elementos FIN-Vista 
combinam perfeitamente entre si  
e o núcleo de PVC garante máximo 
isolamento térmico. Além disso, 
as nossas paredes envidraçadas 
podem ser combinadas com todos 
os tipos de portas, elevatórias, de 
correr e em harmónio da Finstral.  

Fachada em vidro 
FIN-Vista

Aro de janela
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Muito vidro. 
Deseja uma fachada com muito vidro e 
a mínima expressão de perfil? FIN-Vista 

oferece-lhe uma série de pormenores 
para criar grandes superfícies de vidro. 
Com o montante de vidro Nova comple-

tamente coberto por vidro a união dos 
campos é realizada apenas com uma 

elegante junta. Nas esquinas em vidro 
os perfis dos montantes são praticamen-
te imperceptíveis. Por pedido, o aro do 
sistema FIN-Vista pode ser totalmente 

embutido na parede, dando a nítida 
sensação de um painel único em vidro, 

sem qualquer perfil.  

 � Aro de janela 

embutido.

Montante de vidro Nova. � 

Esquina em vidro. � 
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Elementos  
de estilo
Os elementos de estilo criam destaques na fachada, 
podendo ser usados em complemento ou substituição 
do vidro. Os painéis asseguram a privacidade e conferem 
aos materiais, às cores e às superfícies uma aparên-
cia particularmente notável. As quadrículas exteriores 
acrescentam um design agradável ás janelas e recordam 
a estética tradicional das construções mais antigas. E 
os elementos decorativos? Estes são, de certa forma, o 
toque final no design do aro e especialmente adequados 
para uma reabilitação de edifícios antigos, respeitando o 
estilo arquitetónico existente. Na Finstral, os elementos 
de estilo estão disponíveis numa grande variedade de 
superfícies e cores, sempre adequadas à fachada.

� As quadrículas exteriores conservam o estilo clássico da 
construção tradicional. 

Lisos

Painéis
Intemporal.
Os painéis lisos são elementos de  
design apurado, nobre e contempo-
râneo. 

Característico. 
Painéis ranhurados para janelas com 
design imponente. 
 
 

 
Vantagens:
 – em todas as nossas cores de aro  
de PVC e alumínio

 – valor de isolamento térmico até  
Up 0,6 W/m²K

 – também na versão de segurança  
até à classe de resistência P5A

Vantagens:
 – ranhuras, opcionalmente, na vertical, 
horizontal ou transversal, de um ou 
de ambos os lados

 – em todas as nossas cores de PVC  
e alumínio

 – valor de isolamento térmico até  
Up 0,8 W/m²K

 – também na versão de segurança  
até à classe de resistência P5A

Ranhurados

Painéis



Com moldura

Painéis
Clássico.
Os painéis com moldura possuem uma 
superfície com relevo.

 
Vantagens:
 – em todas as nossas cores de PVC  
e alumínio

 – forma das arestas: biseladas ou 
vincadas

 – forma das esquinas: em ângulo reto 
ou com entalhe redondo

 – valor de isolamento térmico até  
Up 0,6 W/m²K

 – também na versão de segurança até 
à classe de resistência P5A

Cores fortes.
As cores mais intensas são impressas diretamente sobre o vidro, criando superfícies 
de vidro esmaltado. 

Vantagens:
 – em dez cores, mate ou brilhante
 – valor de isolamento térmico até Up 0,6 W/m²K

Sempre em boas mãos.
Fabricamos todos os painéis nas nossas  

unidades de produção. 
Só desta forma podemos assegurar que 

todas as cores, superfícies e materiais se 
adaptam perfeitamente à janela.

Branco 
creme

G02

Castanho 
corça

G08

Cinza tráfico

G06

G09

Cinza 
acastanhado

Cinza 
sombra

G10

G04

Cinza 
antracite Cinza seda

G07

Negro 
intenso

G01

Cinza caqui

G03

Exterior � Design � Elementos de estilo

Vidro esmaltado

Painéis

branco

G11



48-49 Finstral Planner

Resina sintética

Painéis
Expressividade.
As superfícies de resina sintética caracterizam-se pela autenticidade das suas texturas 
e pela luminosidade natural. 

Superfícies vivas marmoreadas.
As superfícies cerâmicas caracterizam-se pelo típico jogo de 
cores do material e pelo relevo da superfície.

Vantagens:
 – disponível em cinco cores
 – valor de isolamento térmico até  
Up 0,6 W/m²K

Vantagens:
 – disponível em sete cores
 – valor de isolamento térmico até Up 0,6 W/m²K

Cerâmicos

Painéis

� Painel de cerâmica Oxide Moro.

H01

Cinza 
alumínio

Cinzento 
ágata

H02

Pátina 
estanho

Polar Oak

H06

H04

Marshland 
Oak

H07

Oxide Nero

C04

Oxide Black

C05 C07

Tempo  
AntraciteOxide Moro

C03

Lava Marrone

C08

Lava Corten

C09

Tempo Gris

C06
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Para um design mais tradicional.
As quadrículas conferem às janelas um design agradável, fazendo reviver 
o encanto clássico das janelas antigas. Pode personalizar o design das 
quadrículas e adaptá-lo às suas necessidades.

Vantagens:
 – todas as cores das quadrículas podem ser adaptadas à cor do perfil
 – por pedido é possível realizar quadrículas com formas especiais

Exteriores e 
interiores 

Quadrículas 

Estética 
tradicional 

Elementos  
decorativos 

Estética tradicional até ao mínimo detalhe. 
A melhor forma de preservar o estilo em 
projetos de reabilitação são os elementos 
decorativos adaptados à cor da janela. 
Também dispomos de soluções especiais 
que refletem as caraterísticas específicas 
de uma época ou região, por exemplo, as 
nossas réplicas de janelas tipo guilhotina.  

Vantagens:
 – o perfil e os elementos decorativos sem-
pre adaptados à cor do aro da janela 
em branco ou cinza seda

 – as nossas janelas reproduzem fielmente 
a estética das janelas tradicionais tipo 
guilhotina, com uma abertura osciloba-
tente e uma bandeira superior fixa 

Quadrículas interiores.
 – As quadrículas interiores estão disponíveis em 
três opções: 26, 18 e 9 mm.

 – As quadrículas interiores de 26 e 18 mm podem 
ser adquiridas em todas as cores e superfícies 
do perfil. A variante de 9 mm está disponível em 
branco e cor de latão. 

 – As quadrículas interiores não requerem manuten-
ção, porque se encontram na câmara do vidro.

Quadrículas exteriores.
 – As quadrículas exteriores estão disponíveis em 
três variantes: Classic (ver imagem à esquerda),  
Estilo (ver página 29) e Ferro (ver página 37). 

 – As quadrículas exteriores estão disponíveis em 
todas as cores e superfícies dos perfis.  

 – As quadrículas exteriores são sempre combi-
nadas com separadores intercalares no vidro, 
tornando-as mais autênticas.  
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A sua janela perfeita: 
sempre bem protegida.
Uma casa só poderá ser encarada como o seu lar se se 
sentir cómodo e seguro quando está dentro dela. Habita 
num rés-do-chão e precisa de uma proteção antirroubo 
adicional? Tem janelas de grande superfície que além 
de deixarem passar muita luz, também deixam passar 
demasiado calor? Nós oferecemos-lhe soluções ideais e 
personalizadas para se proteger eficazmente dos intrusos, 
do sol, do calor, de olhares indiscretos, bem como de 
insetos.

Sempre 
uma proteção 
fiável.

Roubo
Sol/calor 
Olhares indiscretos
Insetos



Os métodos de 
intrusão mais 
frequentes 

Exterior � Proteção � Roubo

Roubo
Roubo? Impossível com janelas de segurança antirroubo! 
Teoricamente, qualquer abertura na parede torna a sua casa mais 
vulnerável. Não é à toa que os assaltantes preferem entrar pelas 
janelas. Sabe porquê? Porque é rápido. São necessários apenas 
dez segundos para arrombar com uma simples chave de fendas 
uma janela mal protegida. As estatísticas policiais revelam que os 
ladrões acabam por desistir se não conseguirem entrar nas casas 
no espaço de dois a cinco minutos, uma vez que o risco de serem 
apanhados é demasiado grande. Por essa razão, é possível evitar 
90 por cento dos assaltos, equipando as janelas com modernos 
elementos de segurança, tais como os pernos tipo cogumelo.

10 segundos.
É o tempo que um assaltante necessita 
para arrombar uma janela com pernos  
de fecho normais e, para fazê-lo, basta 
uma simples chave de fendas.

43%
Foi o aumento do número de  
assaltos registado entre 2006  
e 2016.

8%
outros

74%
arrombamento
do aro

5%
quebra de 
vidro

13%
janelas na 
posição 
basculante

Fontes: www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/sicherheitstechnik/ 
 Estatística criminal da polícia 2016 BRD, Polícia Criminal Federal alemã (PKS) de 2006 a 2016, k-einbruch.de

As ferramentas mais frequentes.
Muitos pensam que os assaltos são realiza-
dos com a ajuda de pés-de-cabra, mas estas 
ferramentas raramente são utilizadas. A maior 
parte dos assaltantes utiliza chaves de fendas 
simples, martelos ou cunhas.

90%
dos assaltos podem ser evitados através de 
equipamento de segurança adequado. Por essa 
razão, a Finstral equipa todas as janelas de série 
com pernos tipo cogumelo e fecho de seguran-
ça maciço.

Com a Finstral, as janelas deixam de ser o ponto  
vulnerável da sua casa!
As estatísticas revelam que a maioria dos assaltantes entram 
pelas janelas ou portas de sacada, mas não com janelas da  
Finstral, pois até as versões standard oferecem elevada  
proteção antirroubo.

18%
portas de 
entrada e
de serviço

82%
janelas e
portas de 
sacada
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A Finstral dispõe de pernos tipo cogumelo na versão standard.
As janelas desprotegidas com pernos normais podem ser arrom-
badas em apenas dez segundos. Os nossos equipamentos de 
segurança como os pernos tipo cogumelo em aço temperado 
evitam que isso aconteça. Como? A resposta é muito simples: a 
cabeça do perno em forma de cogumelo entra na cavidade do 
fecho que se encontra no aro e tranca adicionalmente a janela, 
tornando o arrombamento praticamente impossível. Na Finstral, 
as ferragens possuem de série no mínimo dois pontos de fecho 
de segurança com pernos tipo cogumelo. A pedido, também 
fornecemos equipamentos de segurança com certificação RC 2.

Qual o nível de proteção que necessita?
Quantos mais pontos de fecho de segurança tem a janela, maior é o nível de proteção antirroubo. 
Dependendo do nível de proteção que procura, pode escolher entre a ferragem de 2 pontos de fecho 
de segurança para os pisos superiores, e a de 4 pontos de fecho de segurança, ou múltiplos pontos 
perímetrais para o rés-do-chão.

Vantagens:
 – de série: equipada com perno tipo cogumelo maciço em aço temperado
 – a função giratória do perno garante a facilidade de manuseamento da janela

Vantagens:
 – de série: fecho de segurança de no mínimo 2 pontos
 – fechos de segurança sempre em aço temperado maciço com proteção anticorrosiva
 – os aros de folha solidamente colados dificultam adicionalmente a alavancagem
 – na Finstral, as janelas são sempre equipadas com uma junta central: os perfis das janelas com junta  
central aumentam a segurança, pois a ferragem de fecho é mais difícil de alcançar pelo exterior

Ferragem de segurança com  

2 pontos de fecho:  

de série em FIN-72 

Ferragem de segurança com  

4 pontos de fecho:  

de série em FIN-90 

Ferragem de segurança perimetral com uma 

distância máxima entre pontos de fecho de 

85 cm: de série em FIN-Project e FIN-Ligna 

Ferragens de 
segurança

Roubo



Segurança acima de tudo.
Os puxadores trancados com chave não podem ser movidos e bloqueiam todo o me-
canismo de fecho. Desse modo, em caso de tentativa de arrombamento, o perno tipo 
cogumelo não pode ser deslocado para fora do respetivo elemento de fecho, porque 
o puxador trancado bloqueia o mecanismo. Uma placa de proteção em aço temperado 
impede qualquer tentativa de arrombamento por perfuracão do mecanismo do puxador.

Estilhaça, mas não parte.
O nosso vidro de segurança laminado Multiprotect 
é composto por dois vidros colados com uma 
película altamente resistente à rotura que dificulta 
a quebra do vidro, mantém os fragmentos do vidro 
unidos e previne lesões. Quanto mais espessa for a 
película, maior é a proteção antirroubo.

Assistência integrada.
Os sensores magnéticos ocultos monitorizam o estado de 
abertura das janelas e informam o sistema de alarme se 
estas estão abertas, basculadas ou fechadas. Desse modo, 
evita-se que as janelas fiquem acidentalmente abertas e a 
sua casa fica protegida da entrada de intrusos. 

Vantagens:
 – impede a manipulação do mecanismo de fecho da janela
 – a nossa proteção contra perfuração impede a perfuração do mecanismo do puxador
 – os puxadores com chave também servem de bloqueio adicional para crianças

Vantagens:
 – disponível em três classes de resistência com dife-
rentes espessuras de película: P2A (0,76 mm), P4A 
(1,52 mm) e P5A (2,28 mm). Para o rés-do-chão, 
recomendamos P4A ou P5A

 – protege contra raios UV, prevenindo adicionalmen-
te descolorações no interior da sua habitação

 – além disso, os vidros laminados melhoram significa-
tivamente a eficiência do isolamento acústico

Puxador com 
chave, proteção 
contra perfuração

Roubo

Vidro de 
segurança 
laminado

Roubo

Proteção contra perfuraçãoPuxador com chave

Sensor de janela

Roubo

Exterior � Proteção � Roubo
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Vidros com 
proteção solar

Sol/calor

Vidro com proteção permanente contra o calor.
Em zonas de clima quente, deve optar no mínimo pelo nosso vidro de ligeira proteção solar Mediterran.  
Para amplas superfícies envidraçadas ou elevava exposição solar (orientação a sul), recomendamos o  
vidro com alta proteção solar Sun-Block. Ambos os tipos de vidro estão disponíveis como vidro duplo ou triplo, 
quer para manter o calor no exterior ou para garantir uma temperatura agradável no interior.

Sol/calor
Quem é que não quer janelas grandes que deixem entrar luz e calor em casa? No 
entanto, tudo o que é em demasia torna-se muitas vezes desagradável, sobretudo 
nos países do sul da europa, que requerem uma proteção solar eficaz, sem pres-
cindir das grandes superfícies de vidro ou transparência no desenho da fachada. 
A Finstral permite-lhe compor sempre a solução ideal que melhor se adapta à 
região, à eficiência do edifício, à arquitetura e ao design da janela, bem como, 
evidentemente, ao gosto e estilo pessoal de cada um. Pode escolher entre vidro 
com proteção solar ou venezianas integradas, estores ou as clássicas portadas. 
Independentemente da opção, a garantia da privacidade vem geralmente incluída.

� Uma das várias opções de proteção solar: raffstores. Na posição horizontal, as lamelas 

garantem uma vista desimpedida enquanto protegem da luz e do calor.

Mediterran 2
 – vidro isolante duplo com com tonalidade pratica-
mente neutra: proteção solar ligeira, bom isola-
mento contra o calor/frio

 – aprox. menos 25% de entrada de calor*
 – aprox. menos 10% de entrada de luz*

Sun-Block 2
 – vidro isolante duplo ligeiramente espelhado no  
exterior: elevada proteção solar, bom isolamento 
contra o calor/frio

 – aprox. menos 55% de entrada de calor*
 – aprox. menos 25% de entrada de luz*

Mediterran 3
 – vidro isolante triplo com com tonalidade praticamente 
neutra: proteção solar ligeira, muito bom isolamento 
contra o calor/frio 

 – aprox. menos 30% de entrada de calor*
 – aprox. menos 20% de entrada de luz*

Sun-Block 3
 – vidro isolante triplo ligeiramente espelhado no  
exterior: elevada proteção solar, muito bom  
isolamento contra o calor/frio

 – aprox. menos 60% de entrada de calor*
 – aprox. menos 35% de entrada de luz* 

* em comparação com vidro standard Plus-Valor

Exterior 
 Proteção � Sol/calor
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Folha combinada 
Twin

Proteção solar e visual protegida das intempéries  
e integrada no espaço intermédio dos vidros. 
Em determinadas horas da manhã e em particular no verão, 
quando aumenta a claridade e o sol aquece demasiado 
o interior da casa, a solução ideal seria um sistema de 
escurecimento capaz de regular a entrada de luz e calor. A 
folha Twin está disponível para muitas tipologias de janelas 
Finstral, a janela com folha combinada Twin é composta por 
duas folhas unidas entre si, onde se integra uma veneziana 
ou tela blackout, muito fácil de manusear e sempre protegida 
do vento, da chuva e da sujidade. Além disso as folhas Twin 
melhoram o isolamento térmico e acústico.

Vantagens:
 – proteção solar perfeitamente protegida 
entre dois vidros e, por isso, praticamente 
sem necessidade de manutenção e limpeza 

 – dois vidros e espaço intermédio grande  
para uma melhor proteção térmica: mais 20%*, 
para melhor proteção acústica: mais 100%* 

 – sem caixa de persiana por cima da janela: para entrada máxima de luz 
e uma aplicação em obra mais simples e menos dispendiosa

Sol/calor

*Os valores exatos de isolamento e proteção acústica dependem da tipologia da janela escolhida e podem 
ser consultados nas tabelas da página 146.



  

Exterior � Proteção � Sol/calor

 
Vantagens:
 – se necessário, de fácil acesso para limpeza ou manutenção a partir do interior
 – manuseamento cómodo mediante corrente ou motor
 – a nossa tela blackout é ideal para quartos de dormir

Tela plissada

Folha combinada 
Twin

Veneziana 

Folha combinada 
Twin

Elegante e fácil de manter.
As venezianas são delicadas e oferecem uma 
proteção contra o sol e os olhares indiscretos, 
sem eliminar por completo a visibilidade: 
quando inclinadas permitem ver para o 
exterior. As venezianas Twin da Finstral estão 
disponíveis em alumínio de alta qualidade e 
diversas cores. Além disso, a sua resistência é 
extraordinária, uma vez que estão integradas 
na folha combinada e, dessa forma, protegidas 
contra sujidade e desgaste. 

Elegante dispositivo de escurecimento 
que garante a privacidade. 
Esta solução permite o escurecimen-
to gradual: na Finstral, todas as telas 
plissadas são fabricadas em tecido 
da melhor qualidade. Para que esta 
fique sempre bem, pode escolher 
entre quatro tonalidades de cor para 
o lado interior. Do lado exterior, a tela 
plissada é sempre em cinza claro para 
uma boa reflexão da energia solar. A 
tela plissada opaca em forma de favo é 
ideal para quartos de dormir.

Vantagens:
 – se necessário, de fácil acesso para limpeza ou manutenção a partir do interior
 – manuseamento cómodo mediante corrente ou motor

Branco

0610

Bege  
escuro

0632

Cinzento

0617

Branco 
trânsito

0609

Bege 
cinzento

0522

Cinza claro

0611

similar ao 
branco 
pérola

0825

Bege claro

0620

0717

Prateado

7460

Bege claro

7461

Bege

7464

Bege 
cinzento

7467

Branco 
cinzento

Cores 
Lado interior

Cor exterior 
cinza claro

Cor 
Lado exterior
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Estores

Sol/calor 

Vantagens:
 – estore enrolável sempre em alumínio: resistente ao calor, durável, com proteção antirroubo
 – manuseamento cómodo mediante fita ou motor (também compatível com a tecnologia 
Smart Home)

 – melhor proteção antirroubo, melhor isolamento térmico e melhor proteção acústica
 – para um escurecimento total das divisões: disponível com e sem ranhuras de entrada de 
luz entre as esteiras

 – tudo integrado numa caixa: disponível opcionalmente com mosquiteiro de enrolar

No que diz respeito aos estores enroláveis, pode escolher entre 27 tonalidades de cor.  
As cores das partes visíveis das caixas e das guias condizem sempre com o aro da janela.

Total proteção solar e proteção antirroubo adicional. 
Toda a gente as conhece, e por boas razões, pois são multifuncionais. As persianas são 
a única solução de proteção solar que, depois de fechadas, não só conseguem escurecer 
completamente as divisões e evitar a entrada do calor excessivo, como também aumen-
tam significativamente a segurança da sua casa. Na Finstral, os estores enroláveis são 
sempre em alumínio, um material particularmente durável e resistente ao calor, além de 
manter os possíveis intrusos no exterior. E porque todas as casas são diferentes, oferece-
mos as nossas persianas em três variantes de montagem distintas.

Prata

G27

parecido a 
bronze 
médio

G34

Branco 
antigo

G94

Branco

G25

Preto 
acastanhado

G33

Cinza 
antracite

G88

Bege

G29

Estrutura 
madeira 
escura

G36

Branco 
pérola

G96

Vermelho 
óxido

G32

Cinzento 
escuro 
metálico

G71

Estrutura 
madeira 
média

G42

Cinza claro

G28

Estrutura 
madeira clara

G35

Branco 
papiro

G95

Verde feto

G31

Vermelho 
rubi

G38

Castanho 
nogueira

G30

Castanho

G54

Marfim

G43

Carvalho

G59

parecido 
a carvalho 
rústico

G57

Cinza 
quartzo

G69

Castanho 
sépia

G63

Verde musgo

G37

Castanho 
escuro

G98

G32

Verde 
pinheiro

G41
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Variantes de 
montagem

Estores

 � Esteira convexa, com tampa 

de acesso no interior. 

 � Tampa de acesso no exterior, 

mas esteira côncava.

 � Combinação ideal:  

tampa de acesso no exterior 

e esteira convexa. 

Montagem moderna.
Estore enrolável com tampa de acesso pelo exterior pra-
ticamente imperceptível: esta é a particularidade deste 
tipo de montagem. A caixa de persiana é montada no 
exterior à frente da janela, pelo que não requer qualquer 
isolamento adicional, e pode ser totalmente rebocada 
ficando oculta em obra Ou seja, pelo interior ou pelo 
exterior não é visível qualquer caixa, solução ideal para 
a construção moderna.

Vantagens:
 – estética perfeita: exterior com lâminas convexas
 – com Finstral a aplicação em obra e a montagem  
são sempre perfeitas 

Vantagens:
 – tampa de acesso no exterior: praticamente invisível
 – estética perfeita no interior
 – com Finstral a aplicação em obra e a montagem  
são sempre perfeitas 

Montagem clássica.
Estore enrolável com tampa de acesso frontal no interior 
(ver gráfico) ou, opcionalmente, no lado inferior da cai-
xa: estas são as características principais deste tipo de 
montagem com caixa diretamente por cima da janela. A 
caixa é isolada termicamente para evitar perdas de calor. 
Para a realização de trabalhos de limpeza ou manuten-
ção, a caixa pode ser fácil e rapidamente aberta através 
da tampa de acesso instalada no interior, o que é extre-
mamente prático, sobretudo para os pisos superiores. 

Vantagens:
 – evita a ocorrência de danos durante o decurso da obra 
 – estética perfeita tanto pelo interior como pelo exterior
 – com Finstral a aplicação em obra e a montagem são 
sempre perfeitas

 – opcionalmente também pode ser combinado com 
mosquiteiro

 – opcionalmente também disponível com dispositivo  
de ventilação integrado ActiveVent

Montagem inovadora.
Esteira enrolável com tampa de acesso praticamente im-
perceptível pelo exterior: a montagem inovadora FIN-Fix 
Bloc combina as principais vantagens dos dois tipos de 
montagem referidos anteriormente. Neste caso, a caixa 
de estore é aplicado sobre o pré-aro, e tal como nas 
janelas a esteira e as guias apenas são aplicadas após 
concluídos todos os trabalhos de construção, de forma 
a evitar danos e sujidades. 
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Elegante e flexível.
As lâminas dos raffstores podem ser inclinadas 
de forma a garantir a privacidade sem perder 
visibilidade para o exterior.

Raffstore

Sol/calor 
Proteção solar eficaz. Sem reduzir a visibilidade para o exterior. 
Os raffstores têm um aspeto elegante e ligeiro. Desaparecem totalmente, quando estão 
completamente recolhidos numa caixa compacta atrás de uma chapa de alumínio ou 
rebocada. Ao baixá-los pela frente da janela, oferecem uma proteção particularmente 
flexível contra luz, calor e olhares indiscretos, uma vez que as lâminas também podem 
ser inclinadas, permitindo continuar a ver para o exterior. E como não existem duas casas 
iguais, oferecemos os nossos raffstores em duas profundidades de lâminas diferentes e 
quatro variantes de montagem.

Vantagens:
 – lâminas de raffstores sempre de alumínio: estável, resistente ao calor, durável
 – lâminas com 63 mm de profundidade: ideal para janelas e portas de varandas em  
tamanho standard

 – lâminas com 92 mm de profundidade: ideal para cobrir áreas particularmente grandes  
com um raffstore 

 – manuseamento confortável através de motor (também compatível com tecnologia Smart 
Home)

 – a existência de guias evita que as lâminas se movimentem por acção do vento 
 – opcionalmente com mosquiteiro de enrolar integrado na caixa

No que diz respeito às lâminas dos raffstores, pode escolher entre quatro tonalidades de 
cor. As cores das partes visíveis das caixas e das guias condizem com o aro da janela. 

Os raffstores estão disponíveis em duas profundidades de lâminas: 63 mm (à esquerda) e 92 mm.

Cinzento 
claro

7035

Alumínio

9006

Cinza 
alumínio

9007

Branco

9010
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Variantes de 
montagem

Raffstore

Vantagens:
 – aproveitamento ideal da caixa existente
 – com Finstral sempre a montagem perfeita

Vantagens:
 – caixa de raffstore, lâminas, janela: tudo fornecido pelo mesmo 
fabricante

 – também as guias podem ser cobertas pelo reboco
 – opcionalmente também pode ser combinado com mosquiteiro
 – opcionalmente também disponível com dispositivo de ventilação 
integrado ActiveVent

 – com Finstral a aplicação em obra e a montagem são sempre 
perfeitas

Vantagens:
 – caixa e guias sempre adaptadas à cor da superfície do aro 
da janela

 – com Finstral a aplicação em obra e a montagem são sempre 
perfeitas

Montagem em caixas já existentes.
Se durante a obra foi incorporada uma caixa adequada na parede, 
em caso de renovação de janelas é possível aplicar de forma rápida 
e segura os raffstores da Finstral, com todas as vantagens funcionais 
e estéticas que estes oferecem.  

Montagem com caixa exterior e chapa frontal de revestimento.
A caixa de raffstore pode ser aplicada de forma visível à frente da 
janela nova e pode ser revestida pelo exterior com uma chapa de 
alumínio adaptada à cor da janela. 

Montagem com caixa superior visível ou rebocada.
Neste tipo de montagem, a caixa do raffstore é aplicada sobre a 
janela nova de forma visível ou rebocada, de acordo com as prefe-
rências de cada um.

Vantagens:
 – caixa e guias sempre adaptadas à cor da superfície do aro 
da janela

 – opcionalmente instalação de caixa oculta
 – com Finstral a aplicação em obra e a montagem são sempre 
perfeitas

Montagem inovadora com pré-aro.
Neste caso, aplica-se primeiro o pré-aro completamente pré-monta-
do juntamente com a caixa, que desaparece de forma elegante por 
baixo do reboco. As lâminas e as guias apenas são aplicadas após 
concluídos todos os trabalhos de construção, de forma a evitar a 
ocorrência de danos ou sujidades nos componentes da janela.
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A clássica proteção solar e visual. 
Defina a quantidade de luz e calor que entra em sua casa, assim como a priva-
cidade desejada! As condições de luz e de sombra, bem como a visibilidade 
do exterior para o interior podem ser reguladas de forma otimizada através de 
lamelas fixas ou orientáveis e de folhas de portada projetantes. Todas as por-
tadas da Finstral são de fabrico próprio e sempre de PVC por se tratar de um 
material resistente às intempéries, com óptimo isolamento acústico e térmico. 
As superfícies gravadas preservam o aspeto natural das antigas portadas de 
madeira. Opcionalmente também estão disponíveis com superfície lacada.

 � Qualidade sempre testada: a Finstral  

produz as suas próprias portadas.

Na Finstral as portadas são 

sempre em PVC, isolante e 

resistente à intempérie.  �

Vantagens:
 – opcionalmente disponível com película estrutura madeira resistente às 
intempéries

 – de fácil manutenção visto não necessitar de pintura ou verniz
 – proteção visual e solar mediante a regulação das lamelas orientáveis
 – proteção antirroubo adicional, visto que podem ser trancadas pelo interior
 – manuseamento simples

Portadas 
exteriores

Sol/calor 
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Em sintonia com o estilo arquitetónico: portadas na clássica cor verde.
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Formas e  
tipos de abertura

Portadas 
exteriores

Cor/superfície

Portadas 
exteriores

Abra a porta a uma grande variedade de cores.
Aspeto de madeira tradicional com superfícies texturadas? Satinado clássico ou laca-
do? As portadas estão disponíveis em diversas superfícies e em dez cores de PVC, 
incluíndo o verde gravado. Para superfícies lacadas, pode escolher entre 34 diferentes 
cores (ou outras cores especiais por pedido).

Vantagens:
 – sempre com um aspeto adequado: todas as portadas exteriores da Finstral são  
fabricadas nas nossas unidades de produção

 – as superfícies gravadas são resistentes à sujidade e altamente resistentes às intempéries

Arco ogival ou de meio ponto, com uma ou quatro folhas.
Na Finstral, estão à sua disposição portadas clássicas de várias formas especiais, tais como, modelos oblíquos, 
de arco rebaixado, de arco de meio ponto e arco ogival. Todos estes modelos estão disponíveis na versão de 
uma ou duas folhas. Também pode escolher entre vários tipos de abertura de uma a quatro folhas. Para formar 
elementos com folhas articuladas, só podem ser ligadas no máxima duas folhas. As folhas desdobráveis daí 
resultantes permitem recolher as portadas para um lado e criar grandes aberturas.

Vantagens:
 – as formas das portadas estão sempre em harmonia com a sua fachada
 – portadas clássicas com diferentes tipos de abertura

Cinzento
satinado

06

Branco
satinado

45

Branco 
antigo

05

Branco
gravado

42

Castanho
estruturado

13

Estrutura 
castanho

55

Verde
gravado

15

Estrutura 
carvalho

19

Branco 
pérola

07

Cinza seda
satinado

46
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Montagem

Portadas 
exteriores

Painéis

Portadas 
exteriores

Montagem sempre adequada ao estilo da sua fachada.
As portadas clássicas podem ser montadas de formas diferen-
tes: consoante as preferências de cada um, da forma tradicional 
de determinada região ou da estética individual de uma fachada, 
oferecemos quatro variantes de montagem.

Vantagens:
 – destacam pormenores específicos do design 
da fachada

 – painéis disponíveis em quatro variantes de 
design: com moldura, fresado, ranhurado e 
reguado

Vantagem:
 – estão disponíveis quatro tipos de montagem: com aro à face 
exterior, com aro no centro da ombreira, diretamente sobre o 
aro da janela ou diretamente na parede exterior da casa

Quanta entrada de luz e ar deseja?
Fixas ou orientáveis, dependendo da  
opção escolhida, poderá regular indivi-
dualmente a entrada de luz e de ar. 

Inúmeras variantes e estilos personalizados.
Estéticas e ao mesmo tempo garantem a sua privacidade, Finstral fabrica portadas 
exteriores de acordo com as suas necessidades. Por isso, além das lamelas fixas ou 
orientáveis, dispomos de quatro diferentes modelos de painéis. 

Lamelas

Portadas 
exteriores

Aro da portada

Folha da portada
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Proteção solar eficaz para arquitetura tradicional. 
Para um estilo mais rústico, poderá optar pelas nossas 
características portadas exteriores, pois a Finstral res-
peita a tradição da construção regional. Não importa se 
são gravadas ou satinadas, todas as portadas exteriores 
são fabricadas com muito cuidado nas nossas unidades 
de produção e sempre em PVC por se tratar de um ma-
terial resistente às intempéries, com óptimo isolamento 
acústico e térmico. As superfícies gravadas e estrutura 
preservam o aspeto tradicional das antigas portadas de 
madeira.

Portadas 
exteriores 

Sol/calor 

� Estilo típico da construção mediterrânea: 

portadas exteriores Padovana com abertura 

articulada em torno da ombreira.

� Eficaz proteção solar e visual: 

portada exterior com aspeto tradicional. Vantagens:
 – disponível em três versões: portada exterior normal, 
Padovana e Vicentina

 – versátil com ampla liberdade na escolha de cores,  
superfícies e formas 

 – resistente aos riscos e particularmente fácil de manter 

Branco antigo 

05

Branco pérola 

07

Cinza 
satinado

06

Verde

11

Estruturado 
castanho

13

Branco
gravado

42

Estruturado 
carvalho

19

Branco
satinado

45

Vermelho rubi

50

Cinza seda
satinado

46

Estruturado 
nogueira

55

Cores e superfícies disponíveis: 
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A portada interior mediterrânica. 
As portadas típicas do sul italiano oferecem uma 
proteção solar e visual que pode ser confortavelmente 
manuseada a partir do interior. É claro que a portada 
interior é sempre adaptada de forma harmoniosa à cor 
das suas janelas. Nos casos de forte radiação solar, 
recomendámos combinar a portada interior com um 
dispositivo de proteção solar pelo exterior.  

Portada interior 

Sol/calor 

Vantagens:
 – sempre de PVC resistente às intempéries
 – satinado, texturado ou na tradicional estrutura  
de madeira 

 – versátil com ampla liberdade na escolha de  
cores e formas

 – de fácil manutenção, visto que não requer  
qualquer tipo de pintura

� Quando abertas, as portadas 

exteriores Vicentina ficam prati-

camente alojadas na ombreira. 
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Portadas  
de correr/ 
desdobráveis

Sol/calor
Proteção solar e visual com um toque moderno.
ForRes é o material inovador da Finstral que é utilizado no fabrico de portadas de cor-
rer e desdobráveis. Trata-se de um material ecológico e sustentável fabricado a partir 
de resíduos de PVC misturados com cascas de arroz, que convence pela sua extrema 
durabilidade e pelo seu aspeto natural. As portadas de correr de ForRes oferecem 
uma proteção otimizada contra sol, olhares indiscretos e calor. Além disso, asseguram 
um escurecimento quase total do ambiente interior. 

Sempre funcionais. E estéticas.
Os nossos elementos ForRes podem ser aplicados 
de forma versátil. Estão disponíveis na variante de 
correr e desdobrável e quando colocadas diante das 
janelas e portas, são ideais para proteger o ambiente 
interior dos raios de sol, ou então como proteção 
visual e do vento em terraços, coberturas e pérgulas. 
Os elementos fixos são utilizados para a divisão de 
varandas ou como proteção visual permanente.

Vantagens:
 – melhoram adicionalmente o isolamento  
acústico e térmico

 – sempre com ferragens de grande qualidade 
com tratamento anti-corrosão

 – resistentes às intempéries e ao contrário  
da madeira não requer qualquer tipo de  
manutenção

 – sustentável, as portadas podem ser totalmen-
te recicladas na nossa unidade de reciclagem

Vantagens:
 – as folhas de correr estão disponíveis na versão 
de uma ou duas folhas e podem ser acionadas 
manualmente ou com motor

 – os elementos desdobráveis podem ter várias  
configurações, desde 2 a 8 folhas.

Aspeto natural.
Além de robustas e sustentáveis, as 
nossas portadas desdobráveis e de 
correr de ForRes, têm um aspeto 
agradável.

Tipos de abertura

Portadas 
de correr/ 
desdobráveis 
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Cores

Portadas 
de correr/ 
desdobráveis

Lamelas

Portadas 
de correr/ 
desdobráveis

Aspeto sempre natural.
Além de agradáveis ao toque, as portadas desdobráveis e de correr de ForRes tam-
bém são estéticas e estão disponiveis em 6 diferentes tonalidades de cor. Os perfis 
de alumínio e o revestimento das guias podem ser fabricados em todas as cores de 
alumínio, para que tudo fique em perfeita harmonia.

Vantagens:
 – perfis ForRes de aspeto moderno e interessantes tonalidades de cor
 – cores muito resistentes
 – cor do aro de alumínio e das guias adaptada à cor da janela ou à fachada do edifício

Sempre a solução adequada.
As nossas portadas desdobráveis e de correr podem ser configuradas de forma ver-
sátil. Consoante a sua necessidade de luz e de ventilação, os perfis de ForRes podem 
ser colocados sem ranhuras, ou com ranhuras de 10 ou 16 mm em elegantes aros de 
alumínio. 

Vantagens:
 – possibilidades de configuração versátil com perfis de ForRes com e sem ranhuras
 – opcionalmente, é possível combinar lamelas ForRes com elementos fixos de vidro ou 
painéis de vidro completos

 – aplicação de vidros de segurança transparentes ou mate

Cinza seixo

81

Branco cinza

80

Castanho 
alaranjado

83

Cinza platina

82

Castanho 
terra

85

Castanho 
azeitona

84
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Sempre estéticos. Sempre a luz adequada. 
Proteção visual com reduzida perda de luz? Os nossos vidros impressos com diferentes níveis de transparên-
cia permitem combinar as duas coisas. Com 13 diferentes opções de impressão, a Finstral oferece uma grande 
variedade de superfícies de vidro, incluíndo vidros de segurança de elevada resistência à rotura. Se preferir, 
também poderá solicitar vidros com motivos personalizados de acordo com as suas preferências ou os seus 
projetos. Cabe a si decidir o design que mais se adapta à sua janela.

Olhares  
indiscretos
Será possível ter luz e privacidade sem renunciar à esté-
tica? Sim, por exemplo, com os nossos vidros impressos 
com 13 motivos diferentes. Uma solução elegante que 
permite a entrada de muita luz na sua casa e ao mesmo 
tempo garante a sua privacidade. Tal como a veneziana 
interior, oferecem uma proteção visual e reduzem a en-
trada de luz. Desde um ambiente de total claridade a um 
ambiente mais sombrio e escurecido, a decisão é sua. 

� Funcional e estético: vidro impresso como proteção visual.

31 Branco Cincilla 33 Branco barroco 

01 Mastercarré 18 Branco catedral 19 Impresso C - Impresso 504 

27 Branco Basic 28 Branco Pavé 

05 Silk 

Vidros impressos

Olhares 
indiscretos



Exterior � Proteção � Olhares indiscretos

Sempre uma proteção visual. Sempre de alumínio de grande qualidade.
As venezianas interiores em alumínio são aplicadas no lado interior da janela e oferecem 
uma proteção visual ao mesmo tempo que evitam os reflexos de luz. A entrada de luz e a 
visibilidade para o exterior pode ser controlada através das lâminas reguláveis acionadas 
por uma simples corrente de plástico.

Vantagens:
 – apenas venezianas de alumínio de alta qualidade
 – disponível em nove cores de alumínio 
 – sempre a condizer: o revestimento do mecanismo adaptado à cor do aro da janela de PVC
 – lâminas orientáveis

Vantagens:
 – funcionais e estéticos: os vidros impressos são decorativos e oferecem simultaneamente proteção visual
 – grande variedade com 13 motivos
 – 6 desses motivos disponíveis na execução Bodysafe e Multiprotect
 – por pedido, a Finstral fabrica vidros personalizados, de acordo com as suas preferências

48 Vidro mate branco, 4 e 6 mm 

49 Vidro mate branco, Multiprotect P2A

35 Branco delta 

88 Miami 

S01 vidro com motivos  

personalizados 

Proteção contra lesões 
Quatro dos vidros impressos podem ser equipados 
com o vidro de segurança Bodysafe para aumentar 
a resistência ao impato. Para uma maior proteção 
contra ferimentos no caso de quebra do vidro.

Resistência e proteção multifuncional 
Três dos vidros impressos podem ser equipados com 
o vidro de proteção múltipla resistente Multiprotect. 
Com uma película extremamente resistente à rotura 
para reduzir o risco de ferimentos e uma maior prote-
ção antirroubo.

86 Quioto 

Veneziana interior

Olhares 
indiscretos

0717

Branco

0610

Bege  
escuro

0632

Cinzento

0617

Branco 
trânsito

0609

Bege 
cinzento

0522

Cinza claro

0611

similar ao 
branco 
pérola

0825

Bege claro

0620

Prateado
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Fixo ou com abertura batente. E sempre flexível.
Mais fácil é impossível, o mosquiteiro fixo pode ser inserido ou removido da janela. O 
mosquiteiro está disponível com abertura de batente para portas de serviço. Finstral  
fabrica os mosquiteiros nas suas unidades de produção, deste modo podemos garantir 
que as cores do aro se adaptam perfeitamente às cores do perfil da janela. 

Insetos
Basta ligar a luz e abrir uma janela que começam a entrar 
os convidados indesejados. Os insetos não são um proble-
ma exclusivo dos ambientes rurais. Graças aos mosquitei-
ros de Finstral, sempre funcionais e discretos, a escolha é 
sua. Assim, a sua casa permanece livre de insetos, mesmo 
com as janelas e as sacadas abertas. 

� Sempre em boas mãos: a Finstral fabrica os seus próprios 

mosquiteiros.

Mosquiteiro amovível Mosquiteiro de abrir para portas de serviço

Vantagens:
 – mosquiteiro fixo para janelas e de batente para portas de serviço
 – qualidade certificada devido ao facto de se tratar de um produto de fabrico próprio
 – mosquiteira adaptável à cor do aro da janela de PVC, também disponível para janelas 
de alumínio em todas as 230 cores de alumínio

Mosquiteiro fixo
ou de batente

Insetos



Exterior � Proteção � Insetos

Vertical ou horizontal. E sempre confortável.
Quer opte por mosquiteiras de rolo para janelas ou mosquiteiras de rolo ou plissadas para 
para sacadas, a nossa proteção contra insetos é sempre versátil, de elevada qualidade e 
fácil de manusear. Para janelas, está disponível o mosquiteiro de enrolar na vertical com 
amortecedor integrado. Para sacadas e portas de correr, oferecemos adicionalmente uma 
económica tela plissada que recolhe na horizontal. Ao contrário do mosquiteiro de enrolar 
na vertical, o plissado recolhe na horizontal para um dos lados e não necessita de  
qualquer caixa.

Mosquiteiro de enrolar na vertical aplicado  

à frente do aro da janela

Mosquiteiro de enrolar na horizontal para 

portas de sacada e para portas de correr

Mosquiteiro horizontal plissado para portas 

de sacada e para portas de correr

Vantagens:
 – revestimentos das guias disponíveis em todas as 230 cores de alumínio
 – mosquiteiro de enrolar na lateral disponível para janelas e portas de sacada, também 
disponível na versão de plissado.

 – possível combinação com estore ou Raffstore 
 – qualidade certificada devido ao facto de se tratar de um produto de fabrico próprio
 – um encaixe sempre perfeito

Mosquiteiro de 
enrolar/plissado

Insetos

Mosquiteiro de enrolar na vertical integrado  

no aro bloc da janela
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Centro 
Sempre um ótimo 
isolamento, sempre  
a aplicação em obra  
mais adequada.

Centro – o núcleo.
Nesta dimensão, tudo gira em torno do núcleo da janela, a estrutura que liga 
o exterior ao interior. O que interessa é o isolamento certo e a aplicação em 
obra sempre mais adequada. Trata-se de aspetos fulcrais da estrutura que são 
sistematicamente otimizados pela Finstral através da realização de rigorosos 
controlos de qualidade executados pelo instituto alemão de janelas de 
Rosenheim (ift) e do desenvolvimento constante de soluções inovadoras para 
núcleos de janelas, que mais tarde se convertem nas tendências do setor.



Finstral Planner

Sempre 
um ótimo 
isolamento.

Calor/frio
Ruído 
Estanqueidade

Sempre 
a aplicação em obra
mais adequada.

Tipo de montagem
Vedação
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A sua janela perfeita: 
como está construída?   
Não importa se o desafio engloba invernos rigorosos,  
verões quentes, ruas com muito trânsito ou máxima 
eficiência energética, o isolamento é sempre 
extremamente importante e fundamental quer para a 
qualidade de vida, quer para a qualidade da habitação 
em construções novas, reconstruções ou remodelações 
de edifícios existentes. É por isso que, na Finstral, 
oferecemos sempre o melhor isolamento para usufruir 
da temperatura ideal tanto no verão como no inverno, 
reduzir o ruído e assegurar a estanqueidade. Além disso, 
garantimos a aplicação em obra mais adequada, ou seja, 
uma montagem profissional com uma vedação eficiente.

Sempre 
um ótimo 
isolamento.

Calor/frio
Ruído
Estanqueidade



Centro � Isolamento � Calor/frio

Calor/frio
Melhoramos continuamente os nossos sistemas de janelas, mas manten-
do-nos desde há 50 anos fiéis ao nosso princípio: sempre com o núcleo 
de PVC! E temos boas razões para o fazer. Ao contrário do alumínio, o 
PVC apresenta uma baixa transmissão térmica e ao contrário da madeira 
permite realizar perfis com multicâmaras isolantes, por estes motivos 
as nossas janelas atingem sempre os melhores valores de isolamento 
possíveis. Além disso, o PVC é totalmente estanque ao ar e à água, uma 
característica essencial para manter o frio, a chuva ou o vento fora de 
casa. Também é resistente à corrosão, aos raios UV e, por conseguinte, 
altamente robusto e duradouro. Outra vantagem do PVC é a sustenta-
bilidade e a eficiência em termos de recursos, visto que os perfis de 
janelas da Finstral são 100% reutilizáveis. São estas as razões que nos 
levam a continuar a defender este princípio.

Não importa se a janela 
é de alumínio, PVC ou 
madeira, na Finstral o 
núcleo é sempre em 
PVC altamente isolante.
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O isolamento perfeito graças ao núcleo em PVC. 
Imagens termográficas das janelas antigas e mal isoladas mostram claramente que se 
perde calor não só através da superfície envidraçada como também pelo aro da janela. 
Por essa razão, é importante ter em conta o coeficiente de transmissão térmica (valor 
Uw) para toda a janela, ou seja, tanto para o vidro como para o aro. No entanto, o valor 
Ug indicado apenas contempla os valores de isolamento do vidro. Não admira que as 
janelas da Finstral apresentem sempre os melhores valores Uw, pois desenvolvemos e 
produzimos nós mesmos os perfis com isolamento térmico de PVC de alta qualidade e 
altamente isolante. Além disso, os nossos perfis são sempre soldados nas esquadrias 
e as juntas são coextrusionadas junto com o perfil.

Quatro sistemas. Várias combinações de material. Valores de isolamento sempre perfeitos.
FIN-Project, FIN-Ligna, FIN-90, FIN-72 – na Finstral, pode optar entre quatro sistemas de janelas disponíveis em 
diferentes combinações de materiais. Os valores de isolamento variam em função do material, da forma do aro e 
do vidro e são reconhecidos sempre como os melhores da sua categoria. 

FIN-Project
Alumínio-alumínio 

FIN-Project
Alumínio-ForRes

Vantagens:
 – valor de isolamento térmico com vidro duplo:  
Uw 1,1 a 1,2 W/m2K, dependendo da forma da folha

 – valor de isolamento térmico com vidro triplo:  
Uw 0,79 a 1,0 W/m2K, dependendo da forma da folha

 – disponível em duas profundidades de aro:  
78 ou 88/95 mm

Sistemas de janelas FIN-Project
O nosso sistema de janelas FIN-Project está sem-
pre disponível com exterior de alumínio, enquanto 
que no interior pode optar por alumínio, madeira 
ou ForRes. O núcleo está equipado com um perfil 
de PVC de múltiplas câmaras que proporciona os 
melhores valores de isolamento térmico.

Calor/frio

Valores de 
isolamento

FIN-Project 
Alumínio-madeira



Centro � Isolamento � Calor/frio

Sistema de janelas FIN-90 
O nosso sistema de janelas FIN-90 está disponível 
opcionalmente com PVC ou alumínio no exterior 
e sempre PVC no interior. O núcleo possui sete 
câmaras de ar que garantem os nossos melhores 
valores de isolamento térmico.

Vantagens:
 – valor de isolamento térmico com vidro duplo: 
Uw 0,99 a 1,2 W/m2K, dependendo da forma da 
folha

 – valor de isolamento térmico com vidro triplo: Uw 
0,72 a 0,83 W/m2K, dependendo da forma da folha

 – disponível em duas profundidades de aro: 90 ou 
98 mm

Sistema de janelas FIN-72
O nosso sistema de janelas FIN-72 está disponível 
opcionalmente com PVC ou alumínio no exterior 
e sempre PVC no interior. O núcleo, sempre em 
PVC com 72 mm de profundidade, garante ótimos 
valores de isolamento térmico. 

Vantagens:
 – valor de isolamento térmico com vidro duplo: 
Uw 1,0 a 1,3 W/m2K, dependendo da forma  
da folha

 – valor de isolamento térmico com vidro triplo:  
Uw 0,80 a 1,1 W/m2K, dependendo da forma  
da folha

 – disponível em duas profundidades de aro:  
72 ou 80 mm

FIN-90
Alumínio-PVC

FIN-72 
PVC-PVC

FIN-72 
Alumínio-PVC

FIN-90 
PVC-PVC

FIN-Ligna 
Alumínio-madeira

Sistema de janelas FIN-Ligna
O nosso sistema de janela FIN-Ligna está sempre  
disponível com interior de madeira e exterior, 
opcionalmente, de alumínio ou PVC. O núcleo 
está equipado com um perfil de PVC que garante 
sempre ótimos valores de isolamento térmico.

Vantagens:
 – valor de isolamento térmico com vidro duplo:  
Uw 1,2 W/m2K 

 – valor de isolamento térmico com vidro triplo:  
Uw 0,82 a 0,84 W/m2K, dependendo da forma 
da folha

 – disponível em duas profundidades de aro:  
84 ou 92 mm

FIN-Ligna 
PVC-madeira
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Produção de
vidro isolante

Calor/frio

Finstral Planner

Sempre vidro perfeito produzido nas mais modernas fabricas da 
Europa.
Somos um dos poucos fabricantes de janelas que produz o seu  
próprio vidro isolante. Nas fábricas italianas de Scurelle e Verona, 
bem como na fábrica alemã de Gochsheim, cortamos à medi-
da as enormes chapas de vidro, de seguida polimos as arestas e 
ensamblamos o vidro, formando vidros duplos ou triplos. Sempre 
na procura da perfeição que graças às nossas linhas de produção 
totalmente automatizadas, os defeitos de fabrico são reduzidos ao 
mínimo. A qualidade de todos os vidros isolantes acabados é ainda 
verificada através de um scanner a laser. Os nossos separadores 
térmicamente ótimizados de grande qualidade, cortados em esqua-
dria e soldados nas esquinas, são considerados os melhores do 
mercado.

Qualidade sempre controlada.
Cada vidro isolante é verificado por um scanner 
a laser que controla a existência de bolhas de 
ar, arranhoes ou sujidade, sempre com um rigor 
superior ao exigido pela norma de qualidade.

Sempre arestas polidas.
Na Finstral, as arestas dos vidros são sem-
pre sujeitas a um tratamento especial com 
uma lixa de diamante, minimizando o risco 
de rotura do vidro durante a longa vida útil 
da janela.

Sempre separadores intercalares de alta 
qualidade.
Os separadores intercalares termicamente 
otimizados proporcionam uma poupança 
anual de cerca de 8% do valor gasto com 
o aquecimento da casa.* A Finstral utiliza 
exclusivamente separadores intercalares 
em PVC de alta qualidade, com cantos 
cortados em esquadria e perfeitamente 
soldados, em vez de dobrados.

Produção de
vidro isolante

Calor/frio

* segundo estudo do instituto Passivhaus (casa passiva) de Darmstadt, junho de 2017



Centro � Isolamento � Calor/frio

Vantagens:
 – o nosso melhor vidro isolante: quase o dobro do 
isolamento térmico face ao Plus-Valor, mas com 
uma perda de luminosidade surpreendentemente 
mais baixa do que o vidro duplo isolante.

 – os melhores valores em termos de isolamento 
térmico Ug 0,6 W/m²K, com um fator solar de valor 
g 0,60 e transmissão luminosa LT 0,77

 – espaços entre os vidros sempre preenchidos com 
gás árgon, com propriedades termo-isolantes

 – cor de tonalidade quase neutra
 – sempre separadores intercalares termicamente 
otimizados de elevada qualidade e soldados  
nas esquadrias, disponíveis na cor negra.

 – grau de reflexão de apenas 14%

Vantagens:
 – standard na Finstral, com um isolamento térmico muito bom
 – os melhores valores em termos de isolamento térmico Ug 1,1 W/
m2K, com um fator solar de valor g 0,65 e transmissão luminosa 
LT 0,82

 – espaço entre os vidros sempre preenchido com gás árgon, com 
propriedades termo-isolantes

 – separador intercalar termicamente otimizados de elevada quali-
dade e soldados nas esquadrias

 – a pedido, separador de vidro também disponível em branco ou 
cinzento, em vez de preto

Vidro triplo isolante baixo emissivo Max-Valor

Vidro duplo isolante baixo emissivo Plus-Valor

Sempre uma temperatura agradável no interior, mesmo estando frio lá fora.
A luz entra e o frio fica lá fora. É o que deve garantir um vidro isolante baixo emissivo e o da Finstral consegue-o 
na perfeição. O nosso vidro duplo isolante Plus-Valor e o vidro triplo isolante Max-Valor ostentam os melhores 
resultados da sua categoria ao nível do isolamento, bem como da transmissão de energia e de luz. Finstral, oferece 
sempre o melhor vidro isolante do mercado.

Vidro isolante
duplo/
triplo

Calor/frio
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Juntas

Finstral Planner

Ruído
Fechar a janela e desfrutar de um silêncio total é o 
sonho de qualquer um. É por isso que mesmo as janelas 
standard da Finstral oferecem um bom isolamento acús-
tico. Como os valores de isolamento dependem de uma 
boa estanqueidade dos aros, adicionalmente colamos 
sempre o vidro ao perfil, em vez de utilizarmos os 
habituais calços. Além disso, as juntas são coextrudidas 
junto com o perfil e posicionamos os pontos de fecho 
com distâncias o mais pequenas possível entre eles. No 
caso de situações particularmente exigentes, dispomos 
de vidros especiais com proteção acústica capazes de 
reduzir eficazmente o ruído, para que possa viver tran-
quilo, mesmo nos locais mais barulhentos.

Folha combinada Twin. 
Devido ao grande espaço intermédio cria-
do entre as duas partes, a folha combi-
nada Twin é a solução ideal para máxima 
proteção acústica.

Juntas coextrudidas. 
Para um melhor isolamento acústico, as juntas 
das nossas janelas não são encaixadas, mas 
sempre coextrudidas junto com o perfil. 

Vidros assimétricos. 
Na Finstral, os vidros com isolamento acústico 
têm uma composição assimétrica, ou seja, o vidro 
interior e o exterior têm diferentes espessuras. 
O grande espaço intermédio entre os vidros e a 
utilização de vidro triplo melhoram adicionalmente 
o isolamento acústico.



Isolamento 
acústico

Ruído

Centro � Isolamento � Ruído

A tranquilidade para nós é standard.
Não importa a janela que escolhe, na Finstral, o isolamento 
acústico já vem incluído, pois uma janela rigorosamente  
estanque conserva o calor no interior da sua casa, isolando-a 
quer do frio, quer do ruído exterior. 

Vantagens:
 – isolamento acústico standard: 32 a 36 dB
 – sempre com adesão perímetral entre o perfil da folha e  
o vidro 

 – juntas sempre coextrudidas, junto com o perfil
 – cantos sempre hermeticamente soldados
 – pontos de fecho posicionados em todo o perímetro com 
pequenas distâncias entre eles.

A pedido, ainda mais silencioso.
Para um melhor isolamento acústico, combine o vidro com 
um vidro Multiprotect com isolamento acústico. Além disso, o 
vidro Multiprotect protege contra tentativas de intrusão e raios 
UV. Ou também pode optar pela folha combinada Twin com 
vidro standard que reduz o ruído graças à grande distância 
entre os vidros.

Vantagens:
 – isolamento acústico melhorado: 37 a 42 dB
 – vidros com isolamento acústico têm uma composição  
assimétrica, ou seja, o vidro interior e o exterior têm  
diferentes espessuras

 – isolamento acústico adicional: graças ao grande espaço 
intermédio entre os vidros e à aplicação de vidro triplo

Para quem procura o máximo de silencio.
Para dormir sossegado mesmo nas ruas com forte ruído do 
trânsito, recomendamos o vidro Multiprotect tanto para o 
vidro exterior como para o interior, mesmo com a folha combi-
nada Twin. Desse modo, o ruído é reduzido até 47 decibéis.

Vantagens:
 – o máximo isolamento acústico: 43 a 47 dB
 – vidros com isolamento acústico têm uma composição  
assimétrica, ou seja, o vidro interior e o exterior têm  
diferentes espessuras

 – isolamento acústico adicional: graças ao grande espaço 
intermédio entre os vidros e à aplicação de vidro triplo

 – melhores valores de isolamento acústico na versão de folha 
combinada



84-85 Finstral Planner

Sempre com esquadrias soldadas.
Todas as caraterísticas que, por norma, apre-
sentam as janelas de PVC Finstral, também se 
aplicam a todas as outras opções de materiais 
de aro disponíveis (alumínio, madeira), tanto a 
esquadria soldada como o núcleo sempre em 
PVC. Nenhuma outra janela de alumínio ou  
de madeira-alumínio lhe oferece tanto.

Vantagens:
 – exclusivo na nossa empresa: todas as 
janelas com esquadrias soldadas.

 – sempre de fabrico próprio

Estanqueidade
Vento, chuva, ruído, intrusos é o que uma boa janela deve 
manter lá fora e, para isso, esta deve ser, acima de tudo, 
hermética. Finstral oferece uma série de caraterísticas de 
equipamento que garantem sempre uma estanquidade 
eficaz durante muito tempo.

Esquadrias  
soldadas

Estanqueidade



Centro � Isolamento � Estanqueidade

Sempre com junta central.
Na Finstral, a estanqueidade é garantida graças a uma junta central coextrudida no perfil de PVC, protegida dos 
raios solares e das adversidades atmosféricas. Esta protege as ferragens das janelas da humidade e da sujidade, 
proporciona uma melhor drenagem das águas pluviais além de ser fácil de limpar. Em conjunto com as juntas da 
folha e do vidro (também estas coextrudidas) garantem excelentes valores de estanqueidade. 

Vantagens:
 – na Finstral, todas as janelas estão equipadas com uma junta central devidamente protegida
 – resistente ao envelhecimento e às intempéries, conserva a sua elasticidade visto estar  
protegida dos raios solares

 – elevada estanqueidade ao ar e à chuva batida pelo vento
 – protege as ferragens da humidade e do pó
 – junta central como proteção antirroubo adicional: dificulta o acesso aos pontos de  
fecho a partir do exterior

Junta central

Estanqueidade

Junta coextrudida
Junta central
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Sempre 
a aplicação em obra 
mais adequada.

Tipo de montagem
Vedação

A sua janela perfeita:
sempre uma montagem 
profissional. 
O que adianta ter a melhor janela se a montagem não for 
realizada corretamente? Para assegurar que a humidade, 
o barulho e o frio ficam realmente lá fora, as aplicações 
em obra da Finstral têm de passar rigorosos testes de 
qualidade que são verificados e certificados pelo instituto 
ift de Rosenheim. Deste modo podemos garantir-lhe uma 
montagem sempre profissional com a aplicação em obra 
mais adequada.

Finstral Planner



Centro � Aplicação em obra � Tipo de montagem

Tipo de 
montagem
A montagem perfeita deve ser rápida, 
limpa, sem barulho e sobretudo sem 
defeitos. Para proteger as suas janelas 
novas da sujidade, de danos, da humida-
de ou quebra de vidros durante a fase de 
obra, otimizámos as nossas aplicações em 
obra, recomendando uma montagem com 
pré-aro no caso de construções novas ou 
remodelações e com aro de renovação na 
reabilitação.  

A Finstral disponibiliza, para cada 
tipo de montagem, um desenho  
detalhado com indicações 
precisas sobre o processo, os 
materiais e os componentes 
utilizados em obra.

É claro que, a pedido, também
instalamos as suas janelas  

Finstral de forma convencional 
diretamente na parede. 
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Sempre com isolamento térmico. Sempre a melhor montagem para construções  
novas e reconstruções.
O que é um pré-aro e como funciona? O pré-aro da Finstral é um aro termo-isolante 
de PVC reciclado que é embutido na alvenaria durante a fase inicial da obra. Só mais 
tarde, após conclusão da fase de obra é que colocamos a janela. Porquê? Porque 
assim fica protegido dos danos que poderão ocorrer durante a fase de construção. 
Sem interferir nos prazos de conclusão ou atrasar a obra, pois o pré-aro FIN-Fix é  
fornecido e montado num curto espaço de tempo.

Pré-aro FIN-Fix

Tipo de montagem



Centro � Aplicação em obra � Tipo de montagem

1. Aplicar o pré-aro na parede.
Em vez de instalar diretamente a janela, em primeiro 
lugar, aplicamos o pré-aro FIN-Fix na parede. Compara-
tivamente às janelas, os nossos pré-aros FIN-Fix têm um 
prazo de entrega relativamente curto, ou seja, cerca de 
2 semanas após medições.

2. Rebocar a construção bruta com o pré-aro.
O isolamento e o reboco são trabalhos que produ-
zem muito pó e sujidade. Nesta fase da construção, 
as janelas já montadas têm de ser protegidas 
contra danos, o que se pode tornar moroso e dispen-
dioso. Contudo, aplicando o pré-aro FIN-Fix, 
previne a ocorrência de danos sobre a janela, uma 
vez que a mesma apenas será instalada mais tarde.

3. Inserir a janela no pré-aro.
Depois de terminados os trabalhos de construção, 
a janela é simplesmente inserida no pré-aro. Se for 
necessário trocar a janela, graças ao pré-aro, esta 
poderá ser desmontada em qualquer momento sem 
recurso a trabalhos de alvenaria.

Vantagens:
 – aplicação standarizada, independentemente do sistema de janelas Finstral escolhido
 – fornecido e aplicado por Finstral, sem recurso a mão de obra externa
 – com isolamento térmico devido ao PVC reciclado altamente isolante e com juntas coextrudidas
 – isolamento térmico garantido graças ao isolamento do peitoril da janela, ou opcionalmente com guias 
para aplicação de elementos de sombreamento

 – também facilita a montagem de sistemas de sombreamento
 – facilita a substituição de janelas sem sujidade, sem intervenções na estrutura do edifício

Procedimento de montagem com pré-aro.
Bastam três passos para se obter uma janela instalada de modo perfeito.
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Substituição da janela em apenas duas horas.
Parece demasiado bom para ser verdade, mas é de facto possível substituir uma janela 
sem realizar trabalhos de alvenaria. Graças ao nosso sistema inovador com aro de 
renovação, não é necessário remover os aros antigos das janelas. É suficiente adaptar 
o novo aro e revesti-lo com perfis de remate.

Montagem com  
aro de renovação

Tipo de montagem



Centro � Aplicação em obra � Tipo de montagem

1. Cortar o aro de janela.
Primeiro, são removidas as folhas e as ferragens do 
aro existente e só depois adaptadas as medidas do 
novo aro. Este trabalho é da responsabilidade dos 
nossos instaladores, pois a renovação não neces-
sita obrigatóriamente de trabalhos adicionais de 
alvenaria ou pintura.

2. Revestir o antigo aro da janela.
O novo aro da janela sobrepõe completamente o aro 
existente, que é revestido pelo exterior com perfis 
de remate. Uma vez terminada a montagem os valo-
res de isolamento da janela estão de acordo com o 
standard atual.  

3. Colocar as folhas.
A folha nova é colocada no aro de janela sobreposto. 
Em apenas duas horas a substituição da janela está 
terminada.

Vantagens:
 – facilita a substituição de janelas sem sujidade e sem intervenções na estrutura do edifício 
 – permite conservar os aros antigos, bastando apenas adaptá-los
 – substituição de janela em duas horas
 – sempre em boas mãos: a Finstral trata tanto do planeamento como da execução da montagem
 – empresa pioneira na montagem com aro de renovação: a Finstral já aplica a montagem com 
aro de renovação desde 1978

Procedimento de montagem com aro de renovação.
Uma janela instalada de modo perfeito em apenas três passos.
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Procedimento de montagem com sistema 
inovador para a renovação de janelas.
A introdução do perfil pelo interior é um 
método inteligente e rápido para a 
reabilitação de janelas de PVC ou alumínio
dos anos 70 e 90. Se a aplicação em obra 
e o aspeto do aro de janela existente ainda 
estiverem em condições, basta introduzir 
um perfil pelo lado de dentro para a reno-
vação. As folhas de janela Nova-line com 
estética tudo em vidro, permitem manter 
a forma antiga da janela que se vê pelo 
exterior. É claro que este tipo de montagem 
também está certificado pelo ift.

1. Manter o aro de janela antigo.
O aro de janela de PVC ou alumínio fica intacto, incluindo 
a aplicação em obra existente. Isso traz grandes vantagens 
de custos, sobretudo em edifícios com sistemas integrados 
de isolamento térmico. Por norma, o bom aspeto do aro 
de janela pode ser facilmente restaurado através de uma 
limpeza adequada.

2. Aumentar as prestaçãos do aro antigo da janela. 
Sem recurso a trabalhos de alvenaria, o aro de janela existen-
te é reutilizado introduzindo um perfil pelo lado de dentro.  
A montagem é realizada pelo interior e demora apenas cerca 
de 30 minutos por janela. Desse modo, poupa-se na organi-
zação da obra, visto que não é necessário nenhum andaime, 
nem está sujeito ao transtorno de ter de abandonar a habita-
ção enquanto decorrem os trabalhos de montagem.

Vantagens:
 – a solução ideal para a renovação de janelas de PVC e alumínio dos anos 70, 80 e 90 
 – serviço rápido, substituíção da janela em apenas 30 minutos
 – limpo e silencioso: sem obras e com pouco barulho, uma vez que apenas são realizados trabalhos de perfuração
 – ecológico: o aro antigo e aplicação em obras ão mantidos (não é necessário adaptar as medidas do novo aro ás 
do aro antigo)

 – bonito: nova janela de qualidade com nova estética pelo interior
 – organização: trabalho coordenado e realizado pela mesma empresa
 – fácil de planificar: reduzida possibilidade de ocorrência de imprevistos e um orçamento claro e transparente

Montagem com
aro de renovação 
e introdução de 
perfil interior

Tipo de montagem

3. Janelas novas no interior preservando a identidade exte-
rior do edifício.
Graças à utilização da moderna folha de janela Nova-line, é 
possível manter o aspeto exterior semi-faceado da janela 
existente, apesar da duplicação do aro de janela. No inte-
rior, a janela nova esconde completamente o aro antigo.



Centro � Aplicação em obra � Vedação

Material de 
montagem

Vedação

Vantagens:
 – vedação sem espumas quimicas
 – resistente ao envelhecimento e às intempéries
 – fitas expansivas e lâminas impermeáveis em 
conformidade com os standards RAL.

Não deixamos nada ao acaso.
Por essa razão, não só fabricamos janelas de 
primeira qualidade como fazemos tudo o que 
está ao nosso alcance para que a montagem seja 
perfeita. Todos os arquitetos podem aceder à 
nossa base de dados que conta com quase 500 
desenhos de aplicação em obra, dos quais 200 
certificados pelo instituto alemão de janelas de 
Rosenheim (ift). Caso não encontre a aplicação 
em obra mais adequada para as suas neces-
sidades, por pedido podemos elaborar novas 
aplicações à medida do seu projeto. Além disso, 
certificamo-nos de que os nossos distribuidores 
representem a qualidade de Finstral. Consequen-
temente, todos participam regularmente nos 
cursos obrigatórios sobre formação de monta-
gem e cada vez mais certificam a qualidade da 
sua montagem pelo instituto ift de Rosenheim, 
submetendo-se anualmente às respetivas 
auditorias de controlo.

Montagem profissional: com lâminas impermeáveis e fitas 
expansivas.
Para que as nossas janelas fiquem instaladas sem fugas na 
parede, utilizamos fitas expansivas altamente resistentes ao 
envelhecimento e às intempéries de lâminas de vedação de 
primeira qualidade, garantindo uma vedação da janela em 
conformidade com a norma RAL.

Vedação
Sabemos que a montagem é tão importante como 
uma janela eficiente em termos energéticos. Por isso, 
vedamos as nossas janelas sempre de modo profis-
sional e não nos limitamos apenas a cumprir deter-
minadas normas, pelo contrário desenvolvemos e 
estabelecemos os nossos próprios padrões. A qualida-
de dos mesmos é comprovada regularmente por nós, 
juntamente com o instituto ift de Rosenheim, através 
de auditorias.

� As fitas pré-comprimidas e as lâminas  

impermeáveis mantêm a construção protegida 

da humidade, assim como de possíveis danos.

Padrões de  
montagem

Vedação

Uma das salas  

de formação de  

montagem. � 
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Interior 
Defina o design 
e a funcionalidade 
da sua janela.

Interior – desenhar o ambiente interior.  
Madeira natural, alumínio, PVC texturado ou os nossos inovadores e 
sustentáveis perfis de ForRes? Madeira de abeto branco lacado ou estética 
tudo em vidro? Aro com forma clássica ou linhas estreitas? Com peitoril? 
E os puxadores? Todos sabemos que as janelas têm um forte impacto 
estético nas nossas casas, pois são a sua cor, o material e a estrutura da 
superfície que determina o ambiente do espaço onde vivemos e, por isso, 
é fundamental que tudo isso combine com o estilo individual de cada um. 
Por isso lhe oferecemos, também para o interior da sua janela, máxima 
liberdade de design. Igualmente importante é poder manusear a sua janela 
sempre de forma intuitiva, sem problemas, bem como de modo fiável e 
seguro. Tudo isto é determinante para que se sinta bem no dia-a-dia em 
sua casa. É claro que também aqui a nossa missão é aliar a estética à 
funcionalidade, sem renunciar a nada.



Sempre 
um design 
personalizado.

Material
Cor/superfície
Forma do aro
Puxadores/dobradiças
Acessórios

Sempre 
fácil de
usar.

Tipos de abertura
Manuseamento
Segurança de uso
Ventilação

Finstral Planner
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Sempre 
um design 
personalizado.

Material
Cor/superfície
Forma do aro
Puxadores/dobradiças
Acessórios

A sua janela perfeita: 
composta por si!
Sempre que olhamos para o exterior, olhamos através 
de uma janela. Por isso, achamos que deve ter o direito 
de moldar o que vê de acordo com a sua decoração, 
as suas necessidades e os seus gostos pessoais. Na 
Finstral, pode compor o interior da sua janela a partir 
de uma vasta gama de materiais, formas e superfícies, 
sempre de modo adequado e sempre perfeito! 



Interior � Design � Material

Material
Para nós, é importante que possa confiar na excelente  
qualidade da Finstral. Qual é o nosso segredo? É simples: fazemos 
a maioria dos componentes nas nossas fábricas. Só assim conse-
guimos garantir o cumprimento dos mais altos padrões de qualida-
de dos materiais que utilizamos no interior da habitação, desde o 
PVC ao alumínio, à madeira e ao novo material sustentável ForRes. 
Para criar a janela perfeita somos nós que nos ocupamos de todas 
as etapas decisivas da produção, para que possa percorrer o cami-
nho em busca da janela perfeita sempre em boas mãos.

A Finstral fabrica, há quase 50 anos, os 
seus próprios perfis de PVC a partir de 
granulado de PVC segundo uma fórmula 
especial. 

Finstral investe continuamente na 
inovação e no desenvolvimento de 
novos produtos. Somos o primeiro 
fabricante de janelas a desenvolver 
um novo material sustentável e 
de grande qualidade a partir de 
resíduos de PVC misturados com 
casca de arroz: ForRes.

Todos os perfis de 
alumínio são fabricados 
exclusivamente para a 
Finstral de acordo com 
os nossos desenhos 
e depois cortados e 
adaptados nas nossas 
fábricas. 

A madeira que aplicamos nos nossos 
acabamentos interiores é proveniente 

de uma exploração florestal susten-
tável, estando não só sujeita a uma 

seleção rigorosa feita por nós, como 
também somos nós que nos encarre-

gamos do seu processamento.
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Vista geral

Material

Finstral Planner

Quatro materiais que se adaptam a todas as necessidades e a todos os estilos.  
Qual é a decoração que pretende e em que ambiente se sente bem? O material do aro e da 
folha da janela contribuem de forma decisiva para determinar o ambiente de cada espaço 
interior. A Finstral dispõe de quatro opções, cada qual com seu caráter próprio, mas todas 
dotadas de máxima qualidade.

PVC: bonito e de alta qualidade.
Nenhum outro fabricante de janelas possui mais experiência 
e competências no acabamento de superfícies de PVC. Isso é 
algo que se vê e se sente, sobretudo no lado interior da janela. 

Alumínio: nobre e versátil.
A elegância e o brilho do alumínio transmitem à sua habitação 
um toque único, que poderá ainda ser mais personalizado gra-
ças à grande variedade de cores que a Finstral disponibiliza. 

Madeira macia ou madeira rija: natural e acolhedora.
Para um ambiente acolhedor, é necessária madeira verdadei-
ra! Como o material no interior não apresenta quaisquer des-
vantagens funcionais, a Finstral disponibliza tanto madeira 
rija como macia. 

ForRes: sustentável e inovador.
É possível produzir um material de qualidade extraordinária 
para janelas a partir de resíduos de PVC misturados com cas-
ca de arroz? Na Finstral sim, através da utilização de ForRes.

Vantagens:
 – 230 variantes de cores, superfícies lisas ou estruturadas 
 – repelente de sujidade, fácil de limpar e durável
 – ecológico: sempre reciclável

Vantagens:
 – estética natural, também disponível em diferentes  
acabamentos

 – ecológico: madeira utilizada é proveniente de uma  
exploração florestal gerida de forma sustentável

Vantagens:
 – estética nova e atual, agradável ao tato 
 – durável, robusto e fácil de limpar
 – ecológico: eficiente em termos de recursos e sempre 
reciclável

Vantagens:
 – particularmente fácil de limpar
 – durável, robusto, cores estáveis e um preço acessível
 – inofensivo para a saúde: melhor classificação no  
desempenho em matéria de emissões

 – ecológico: não contém chumbo e é reciclável 



Interior � Design � Cor/superfície

Desfrute da paisagem que nós trata-
mos de assegurar os perfis perfeitos, 
oferecendo a máxima variedade de 
cores e superfícies.

Cor e superfície
Vista do lado de dentro, a janela faz parte da decoração, pelo que  
é fundamental que se adapte ao estilo da sua habitação. Satinado 
ou texturado, o aspeto quente e acolhedor da madeira ou então 
um cinzento moderno – é a si que cabe decidir o aspeto da sua 
janela e se a mesma se deve enquadrar em harmonia ou desta-
car da restante decoração. As cores e as superfícies que escolhe 
dependem unicamente das suas necessidades e dos seus gostos 
pessoais. Há uma coisa que todas as superfícies da Finstral têm 
em comum: o seu acabamento é sempre de alta qualidade. 
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Processamento 
de vidro

Calor/frio

Processamento 
de vidro

Calor/frio

Finstral Planner

� Imagem ampliada de 

uma superfície gravada.

� Imagem ampliada de uma 

superfície satinada.

Económico.
Os perfis de PVC com superfície lisa são a nossa 
variante mais económica. No entanto, é possível 
que apareçam na superfície do perfil pequenas 
marcas de extrusão. Como as marcas de extrusão 
favorecem a acumulação de pequenas partículas 
de pó fino, então recomendamos os acabamen-
tos gravados ou satinados.

Vantagem:
 – a nossa variante mais económica

� Imagem ampliada de uma 

superfície lisa.

Gravado e 
satinado

PVC

Liso

PVC

Branco 
satinado Cinza sedoso

Cinza 
satinado

Branco 
gravado Branco antigo Branco pérola 

Prático e bonito. 
Gravado ou satinado? Estas duas superfícies são a imagem de marca da Finstral. Em vez 
de colarmos uma película somos, até à data, o único fabricante que grava texturas direta-
mente no material. Este processo permite não só obter um aspeto mais autêntico, como 
também confere à superfície mais resistência aos riscos e à sujidade.  

Superfícies gravadas: a elegância do 
aspeto da madeira lacada.

Superfícies satinadas: superfície 
moderna e agradável ao tato. 

Vantagens:
 – gravado ou satinado: cada variante está disponível em 3 cores
 – sem marcas de extrusão nas quais se podem acumular partículas de pó fino
 – menos porosidade do que os clássicos perfis de PVC lisos e, por conseguinte,  
resistente à sujidade e fácil de limpar

 – pigmentação total: para um aspeto uniforme, mesmo com a janela aberta

42 05 07 45 46 06

01

Branco liso



Imitação perfeita: 
o nosso acabamento es-
trutura madeira castanho 
cria uma atmosfera íntima 
e agradável em sua casa. 
O aspeto típico de ma-
deira é criado através da 
aplicação de uma película 
acrilica termocolada ao 
perfil de PVC estruturado, 
muito resistente à desco-
loração. Adicionalmente, 
os perfis são pigmenta-
dos numa tonalidade de 
cor castanho, o que faz 
com que a janela tenha 
um aspeto homogeneo 
também quando a mesma 
se encontra aberta.

Aspeto natural.
Carvalho, castanho ou nogueira: é praticamente im-
possível distinguir visualmente uma janela de PVC com 
estrutura de madeira de uma com madeira natural, mas 
a de PVC é mais resistente e mais fácil de limpar.  

Vantagens:
 – três acabamentos de estrutura madeira fiéis aos 
originais

 – peliculas termocoladas de forma permanente  
sem recurso a colas sintéticas 

 – sempre com superfície estruturada de elevada 
qualidade

Interior � Design � Cor/superfície

Estrutura madeira 

PVC

Carvalho Castanho Nogueira

19 13 55
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Vantagens: 
 – variedade de cores
 – acabamento de pintura em pó de alta qualidade que 
também garante uma cobertura uniforme das esquinas 
e dos cantos

 – repele a sujidade e é fácil de limpar

Sempre um design personalizado.
Prefere branco ou vermelho vivo? Você é que decide. As  
200 cores para as nossas modernas superfícies de alumínio 
lisas ou com estrutura fina oferecem uma variedade de es-
colha particularmente ampla, permitindo sempre obter a cor 
perfeita para a sua casa.

Quer opte por uma superfície 
lisa com estrutura fina ou uma 

estrutura madeira com um toque 
natural, o alumínio não só é so-
fisticado e nobre como também 

oferece uma ampla seleção de 
estilos e cores.  

 
Janela FIN-Project faceada

alumínio-alumínio

cor especial efeito Sablé 583.  �

� Sempre versátil:  

O alumínio está disponível 

em 200 cores, das quais 

185 pertencem à carta 

RAL, tanto para superfícies 

lisas como de estrutura 

fina.
Uma pequena seleção das cores disponíveis: 

Cores puras

Alumínio

Marfim
claro

M115

Cinza 
antracite

M716

Cinza tráfico

M742

Negro 
intenso

M905



Vantagens:
 – vasta gama de cores com seis cores Sablé, seis Metálicas e cinco cores Classic
 – acabamento de pintura em pó de alta qualidade que também garante uma cobertura 
uniforme das esquinas e dos cantos

 – repele a sujidade e é fácil de limpar

Cores vivas e repletas de efeitos. 
Pretende criar um efeito estetico com reflexos dinâmicos? Quer nos tons Sablé com 
uma estrutura ligeiramente granulada quer com efeito metálico, as nossas cores com 
efeitos especiais conferem às suas janelas uma superfície particularmente atrativa,  
uma vez que a luz é refletida de várias formas surpreendentes.

Cores especiais

Alumínio

Interior 
 Design � Cor/superfície

Vantagens:
 – do claro ao escuro: disponível em seis diferentes efeitos de lacado madeira
 – repele a sujidade e é fácil de limpar
 – os acabamentos são lacados de forma duradoura 
 – com pintura em pó de alta qualidade que garante a cobertura uniforme das esquinas 

Natural. 
Aliam o aspeto da madeira natural à durabilidade do alumínio: as janelas com efeito lacado 
madeira são robustas e conferem à sua habitação um ambiente acolhedor e natural.

 � As janelas da Finstral ficam 

sempre bem, mesmo quando 

revestidas com alumínio efeito 

lacado madeira.

Castanho 
lacado

Douglas 
lacado

Carvalho 
lacado

Carvalho 
rústico 
lacado

Nogueira
lacado

L13 L16 L19 L18 L55

Revestimento 
com efeito lacado 
madeira

Alumínio

Mogno lacado

L14

Classic

303

Classic

203

Sablé

583

Sablé

658

Bronze 
escuro

LC34

Antracite 
metálico 
mate

DB703

Alumínio 
branco

M906

similar ao 
EV1

L56

Classic

304

Mars

2525

Classic

863

Chiné

897

Classic

805

Gris

358

Sablé

894

Sablé

893

Uma seleção das cores disponíveis: 

Bronze claro 

LC32

Bronze 
lúcido

LC31

Bronze 
médio

LC33
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Madeira macia

Madeira natural

 � Perfil de madeira 

semi-faceado pelo interior 

na cor abeto cinzento bege.

Vantagens:
 – máxima variedade: seis cores diferentes à escolha 
 – sempre elaborada nas nossas próprias unidades de produção
 – lacados à base de tintas hidrossolúveis inofensivas para a saúde
 – uniões de cantos sempre topo a topo

Autêntico e acolhedor.
Se pretende deixar-se cativar pelo encanto das nossas janelas de 
madeira, a nossa madeira de abeto produzida de forma sustentável e 
disponível em seis tonalidades é a opção certa para si. Ao contrário 
do que se verifica na face exterior da janela, no interior, a madeira 
maciça está protegida das intempéries, podendo preservar a sua 
extraordinária qualidade estética e criar um ambiente acolhedor. 

Abeto
branco liso

Abeto 
natural

1X01 1X03

Abeto
branco 
pérola

1X08

Abeto
esbranquiçado

1X05

Abeto
cinzento 
bege

1X06

Abeto
castanho

1X07



Interior � Design � Cor/superfície

Vantagens:
 – seis diferentes cores lacadas à escolha  
 – sempre elaborada nas nossas próprias unidades de produção
 – lacados à base de tintas hidrossolúveis inofensivas para a saúde

Moderno e de qualidade.
A madeira rija destaca-se pela sua elevada qualidade e durabilidade. Além disso, este 
material natural para janelas confere a qualquer espaço um ambiente acolhedor. Pode 
escolher entre o carvalho natural e cinco cores e lacados modernos.

 � Perfis de madeira 

faceado pelo interior 

na cor cinza quartzo.

Cinzento 
claro

Cinza 
quartzo

Carvalho 
natural

Castanho 
escuro

Cinzento 
areia

Cinza 
carvão

Madeira rija

Madeira natural

2X01 3X02 3X03 3X04 3X05 3X06
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Toque agradável e máxima sustentabilidade.
É bonito, agradável ao toque e amigo do ambiente. A Finstral produz o inovador 
material ForRes a partir de desperdícios de PVC misturado com casca de arroz.  
A superfície porosa transmite-lhe um aspeto único e um toque agradável. Pode  
ser processado de forma precisa, é resistente e altamente isolante. 

Vantagens:
 – disponível em seis tonalidades diferentes de massa pigmentada 
 – design limpo, linhas modernas 
 – material poroso com aspeto e toque únicos
 – extremamente sustentável, uma vez que é feito à base de resíduos de PVC 
misturados com cascas de arroz, e totalmente reciclável

 – sempre durável e de fácil manutenção

O nosso inovador material  
ForRes é bonito, agradável  
ao toque e amigo do ambiente.

ForRes

Cinza seixo
Castanho 
alaranjado

Branco 
acinzentado

Castanho 
terraCinza platina

Castanho 
azeitona

90 91 92 93 94 95



 � � 

ForRes confere às janelas um  

aspeto único. 

ForRes, o material para as janelas do futuro.
Há quase 50 anos que Finstral é uma referência em 
inovação no setor das janelas a nível europeu. Na 
produção do novo material ForRes, aplicamos a 
longa experiência que temos com o PVC e combi-
namos resíduos do processamento de PVC mistu-
rados com cascas de arroz, um produto agrícola 
natural. De onde resulta um material altamente 
isolante e de alta qualidade, que pode ser proces-
sado de forma precisa e ainda possui um excelente 
aspeto.

Interior 
 Design � Cor/superfície
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Forma do aro
A estética de uma janela é fortemente determinada pela combinação 
do aro e da folha. As diversas variantes da forma do aro disponíveis na 
Finstral são apresentadas vistas pelo lado exterior a partir da página 27. 
No entanto, para lado interior oferecemos outras opções de design, de 
tal modo que o aspeto criado pela combinação do vidro, folha e perfil 
reflete exatamente as suas exigências e necessidades.   

Moderno ou clássico: escolha o design adequado do aro de janela! 
As janelas são compostas por um aro fixo e uma folha móvel. Pode optar por perfis de aro 
e folha de janela semi-faceados ou faceados, dependendo do efeito estético pretendido.

Faceado
Quando o aro fixo e a folha da 
janela se apresentam no mesmo 
plano, provocando uma sensação 
visual de que existe apenas uma 
única grande superfície. Aspeto 
moderno com grande efeito de 
uniformidade. 

Design
dos perfis

Forma do aro

Vidro
Folha
Aro

Vidro
Folha
Aro

Semi-faceado
O aro fixo e a folha da janela 

não estão nivelados. O aro da 
folha sobressai, face ao aro 
fixo, conferindo à janela um 
aspeto visual mais clássico.



Processamento 
de vidro

Calor/frio

Interior � Design � Forma do aro

Minimalista – sem bites
A folha não apresenta

os tradicionais bites: esta  
execução transmite um design 

mais moderno à janela. 

Tradicional – com o bite Estilo 
Um bite de forma arredondada é 
aplicado sobre a folha conferindo 
à janela um aspeto visual mais 
tradicional. O material, a cor e a 
superfície do bite são adaptados  
à cor da janela.

Retilíneo – com o bite Classic 
O perfil da folha também pode ser 

combinado com um bite ligeira-
mente chanfrado, sempre cortado 
em esquadria, tal como os outros 

bites de Finstral. 

Minimalista, tradicional ou retilíneo: escolha o design mais adequado ao perfil da folha.  
O perfil da folha é a parte móvel da janela que dá forma ao vidro. Na Finstral, também esta combinação de folha  
e vidro pode ser configurada ao pormenor por si. Estão disponíveis três variantes. 

Vidro
Folha
Bite
Aro

Vidro
Folha
Aro

Vidro
Folha
Bite
Aro

Design  
da folha

Forma do aro
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Processamento 
de vidro

Calor/frio

Finstral Planner

Cada vez mais vidro e menos perfil.
O vidro como principal protagonista é o que define os modelos Cristal. O vidro cobre por 
completo o perfil da folha, e a moldura perímetral esmaltada disponível em nove diferentes 
cores acrescenta ainda mais caráter à janela. O resultado é uma janela que parece ser com-
posta exclusivamente de vidro.

Semi-faceado
O perfil da folha com a superfície 
tudo em vidro está ligeiramente 
mais saliente que o perfil do aro 
fixo, dando a impressão que o 
vidro está apoiado na janela. 

Faceado
O perfil do aro e da folha da janela 

estão práticamente alinhados,  
destacando a folha de vidro com a 

máxima elegância. 

Cristal

Estética tudo 
em vidro

Vidro
Folha
Aro

Vidro
Folha
Aro



Processamento 
de vidro

Calor/frio

Cores vivas. Luminosidade prolongada.  
Em todos os modelos Cristal, o vidro cobre todo o perfil da folha. Para uma luminosidade 
resplandecente e duradoura, aplicamos na face posterior do vidro em todo o perímetro 
da folha, uma camada de esmalte "cozido" a 670º que oculta por completo a expressão 
do perfil existente. É possível escolher entre dez diferentes tonalidades de esmalte.

Vantagens: 
 – sempre em boas mãos: também nos encarregamos da esmaltagem do vidro 
na nossa fábrica Oppeano, em Verona

 – aspeto sempre uniforme: as mesmas tonalidades também estão disponíveis 
também para a esmaltagem das portas de entrada da Finstral

Cores do vidro 
esmaltado

Estética tudo 
em vidro

Castanho 
corça

G08

Cinza 
acastanhao

G09

Branco 
creme

G02

Cinza 
antracite

G04

Cinza tráfico

G06

Cinza 
sombra

G10

Cinza caqui

G03

Negro 
intenso

G01

G07

Cinza seda

Quando o resultado é uma superfície de vidro 
impressionantemente ampla, incluindo venezia-
na interior, faceada com um perfil muito estreito 
fabricado a partir do inovador material ForRes, 
fica claro que, na Finstral, funcionalidade e esté-
tica andam lada a lado! 

 � FIN-Project Nova-line  

Twin Cristal alumínio-ForRes.

Interior � Design � Forma do aro

Branco

G11
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Em consonância com o estilo 
arquitetónico

Na reabilitação deste mosteiro 
de Portugal com janelas FIN-72 

Step-line, também foram utiliza-
dos perfis com arco rebaixado.



Interior � Design � Forma do aro

Formas redondas 

Forma do aro

Formas especiais

Forma do aro

Vantagem:
 – disponível para todas as variantes de 
folha PVC-PVC e a folha de janela  
FIN-72 Nova-line alumínio-PVC

Vantagem: 
 – disponível para diversas variantes de 
folha da Finstral

Vantagens: 
 – não é necessário nenhum perfil de folha,  
porque o vidro é aplicado diretamente no aro  
de janela

 – opcionalmente também disponível como esquina de vidro

Linhas redondas em vez de quadradas. 
As opções são inúmeras e vão desde 
janelas com arco rebaixado e equipadas 
com quadrícula exterior para edifícios 
históricos a janelas circulares para ele-
mentos mais decorativos na arquitetura 
moderna. Afinal de contas, quem disse 
que as janelas têm de ser retangulares? 

Janela de formas especiais. 
Pequenas alterações com grande impa-
to: com as nossas formas especiais, as 
possibilidades de design da sua fachada 
não têm limites. Não importa se a forma é 
oblíqua, angular ou trapezoidal, a Finstral 
tem semprea solução ideal para a sua  
janela de sonho.

Elemento fixo. 
Um elemento fixo integra-se em qualquer local 
em que é desejada maior luminosidade, mas 
não é necessário abrir a janela, nomeadamen-
te escadarias, caves ou então como elemento 
decorativo da fachada. Ao contrário das janelas 
convencionais, neste caso não colocamos o 
perfil de folha, mas sim aplicamos o vidro direta-
mente no aro de janela.

Elementos fixos

Forma do aro



114-115 Finstral Planner

Puxadores e dobradiças
Perfeição ao mínimo detalhe. A Finstral fabrica janelas com elementos funcionais que  
convencem pela estética visual.

Latão, alumínio ou aço inox – 
opte por um puxador à sua es-
colha. Na Finstral, dedicamos 
toda a atenção à valorização 
de cada detalhe.

O escudo redondo inserido 
praticamente no perfil da folha 
reduz a sua expressão. 



em branco mate, cor de alumínio ou preto 
mate, opcionalmente com botão ou chave

em EV1, bronze escuro  
anodizado, preto anodizado

em EV1, aço inox, bronze escuro anodizado, preto anodizado

em EV1, aço inox, bronze escuro anodizado,  
preto anodizado

em aço  
inoxidável

em latão cromo 
satinado

Sempre em perfeita harmonia com a sua janela. 
Como são os pequenos pormenores que fazem a diferença entre o muito bom e o excelente,  
oferecemos sempre os puxadoras mais adequados a cada uma das suas janelas. Clássico ou moder-
no, tradicional ou marcante – na Finstral, tem sempre uma grande variedade de formas, materiais 
e cores à escolha. Além disso, os nossos puxadores são compatíveis com a fixação standard de 
outros fabricantes de puxadores. 

Puxadores Série 1
em branco, branco pérola, EV1, cor de alumínio, bronze, latão brilhante;
opcionalmente também com botão ou chave

Puxadores Série 2

Puxadores Série 11

Puxadores Série 13

Puxadores Série 12

Puxadores Série 3 Puxadores Série 4

Puxadores  
de janela

Puxadores
Interior � Design � Puxadores/dobradiças
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Vantagens:
 – as dobradiças ocultas são recomendadas para obras 
com estética minimalista, ou para facilitar a limpeza

Visíveis ou ocultas – a escolha é sua.
As dobradiças que unem a folha móvel ao aro fixo da  
janela podem ser visíveis e a condizer com a cor do  
aro ou ocultas.

Dobradiças visíveis Dobradiças ocultas

em branco, branco pérola, EV1, cor de alumínio, bronze

em branco pérola, bronze, EV1, cor de alumínio, 
branco, latão brilhante

em branco mate, cor de alumínio, preto mate

em latão cromo satinado

em branco mate, cor de alumínio, preto mate, 
opcionalmente também com botão ou chave em aço inoxidável em latão cromo satinado

Puxadores Série 1

Puxadores Série 2

Puxadores Série 4

Puxadores Série 2
Puxadores Série 3 Puxadores Série 4

Sempre o puxador perfeito.
Para que a porta de serviço se adapte na perfei-
ção ao estilo individual da sua casa, oferecemos 
uma grande variedade de modelos de puxadores 
em diferentes cores. Puxadores

para portas de 
serviço

Puxadores

Puxadores para 
porta de correr

Puxadores

Visíveis/ocultas

Dobradiças

Puxadores Série 1
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de vidro

Calor/frio

Revestimento da 
caixa de estore

Acessórios

Batente central 
History

Acessórios

Acessórios
Para que as suas janelas tenham um aspeto mais 
harmonioso, também disponibilizamos uma grande 
variedade de acessórios a condizer.

Vantagens:
 – disponível em todas as cores e superfícies de  
PVC e em todos os diferentes tipos de  
acabamento madeira

 – disponível com cantos retos ou arredondados

Sempre à medida e a condizer com a cor da janela.
A pedido, também fornecemos peitoris interiores, 
sempre perfeitamente adaptados à cor das suas 
janelas.

Vantagens:
 – para janelas de duas folhas com batente móvel
 – puxador aplicado no centro do perfil de batente
 – disponível para janelas FIN-72 em todas as cores  
e superfícies de PVC

Vantagens:
 – sempre adaptado à cor da sua janela
 – isolamento térmico adicional
 – sem trabalhos de alvenaria

Sempre um aspeto uniforme.
Para conjugar esteticamente a caixa de 
estore existente com as novas janelas, 
estão disponíveis perfis de revestimento 
em todas as cores e superfícies de PVC 
Finstral e em todos os diferentes tipos de 
acabamento madeira. A composição do 
perfil muiticâmara aumenta adicionalmente 
o isolamento térmico.

Janelas novas com estética tradicional.
Renovar as janelas dos edifícios antigos sem renunciar 
aos encantos do passado? É possível com o nosso 
batente central History fiel ao original, o qual combina 
o aspeto tradicional com a inovação tecnológica das 
janelas. 

Interior � Design � Acessórios

Cantos retos Cantos  

arredondados

Peitoril interior

Acessórios

Também em 

madeira
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Sempre 
fácil de  
usar.

Tipos de abertura
Manuseamento
Segurança de uso
Ventilação

A sua janela perfeita: 
sempre fácil de usar.
Além de estética, também é extremamente importante para  
nós que a janela possa ser manuseada de forma simples 
e intuitiva. É possível abrir facilmente a janela? É mesmo 
segura? Permite uma boa ventilação e garante uma tempe-
ratura ambiente agradável na habitação? Como já deve ter 
percebido, uma janela perfeita implica um manuseamento 
igualmente perfeito. Afinal de contas, queremos que  
desfrute das suas janelas durante muitos anos.



Tipos de abertura
Batente, basculante, de correr, em harmónio... Como não existe 
apenas uma única maneira de abrir uma janela, oferecemos sempre 
a solução mais adequada para cada finalidade ou tipo de janela.

� Ferragens de janela sempre de alta qualidade e fáceis de manusear 

para uma maior sensação de conforto em casa.

Sempre fácil de abrir.
Graças às ferragens resistentes e de alta qualidade, as janelas oscilobatentes podem 
ser facilmente abertas e fechadas sem grande esforço. Para um manuseamento sempre 
perfeito, utilizamos pernos tipo cogumelo auto-ajustáveis em todo o perímetro, bem 
como um dispositivo de bloqueio contra tentativas de manuseamento indevido, o qual 
impede que uma janela basculante passe para a posição de batente ou vice-versa.

Vantagens:
 – sempre fácil de usar e de grande hermeticidade
 – sempre com ferragens de elevada qualidade, que suportam grandes cargas
 – de série, dispositivo de bloqueio contra manuseamento indevido 
 – elevador de folha de série que garante que a folha fica sempre na posição 
de fecho ideal

 – altura do puxador ajustável

Posição de 
fecho

Posição
basculante

Posição de
abertura

Janela com 
abertura 
oscilobatente

Tipos de abertura

Interior 	 Uso � Tipos de abertura
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Bandeira superior 
com abertura 
basculante

Tipos de abertura

Mais luz, mais ar.
A bandeira superior não só deixa entrar mais luz na sua habitação como também contribui para uma ventilação 
sempre perfeita, visto que o ar quente ao subir (pelo princípio físico) pode sair sem qualquer dificuldade através da 
abertura da bandeira basculante. A bandeira superior pode ser facilmente acionada por alavanca, manivela ou motor. 
As dobradiças ocultas, disponíveis por pedido, conferem um aspeto mais limpo às janelas.

Vantagens:
 – sempre com um movimento suave e de grande hermeticidade, graças aos pernos tipo cogumelo 
auto-ajustáveis

 – sempre com ferragens de elevada qualidade
 – sempre fácil de usar, opcionalmente com puxador, alavanca, manivela ou motor

Basculante com puxador 

superior

Alavanca manual Acionamento por manivela Acionamento por motor

Com puxador lateral Com dois puxadores laterais
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Sempre perfeitas para varandas ou terraços.
As portas de sacada funcionam na perfeição como elementos de acesso a va-
randas ou terraços. Na Finstral, são sempre equipadas com pega exterior de alta 
qualidade, trincos fiáveis e um perfil de alumínio que protege o aro. Opcionalmente, 
poderá adquirir portas de sacada com uma soleira extremamente plana e, por con-
seguinte, sem barreiras. Além disso, pode optar por puxadores de um ou de ambos 
os lados, com e sem canhão e fechadura.

Vantagens:
 – FIN-72 inclui dois pontos de fecho de segurança na versão standard; 
FIN-90 com quatro pontos de fecho de segurança; FIN-Ligna e FIN-Project com 
vários pontos de fecho em todo o perímetro

 – opcionalmente, com soleira de alumínio e dobradiças ocultas
 – opcionalmente, aro de PVC com perfil em alumínio de proteção do aro inferior
 – algumas variantes de folha disponíveis com fechadura por ambos os lados
 – disponível em todas as variantes de folha

Porta de serviço

Tipos de abertura

 � Porta de sacada FIN-90 

Slim-line Cristal de duas 

folhas, com vidro esmaltado 

em negro, pelo interior aro 

em branco satinado.

 � Pelo exterior: pega em  

alumínio de elevada qualidade.

 � Pelo exterior: elegante pega negra em 

alumínio tipo barra para folha Nova-line.

 � FIN-Project Nova-line Plus com perfil de 

alargamento de folha para fechadura.

�  Porta de sacada 

FIN-Project Nova-line 

Plus alumínio-alumínio 

com puxador duplo e 

fechadura.
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Janela de correr 
FIN-Easy-Slide

Tipos de abertura

Sempre confortável e fácil de usar.
A janela de correr FIN-Easy-Slide oferece uma abertura especialmente cómoda e os aros 
delgados realçam a sua elegância, tudo sem ocupar espaço ao abrir.

Vantagens:
 – ideal para espaços pequenos onde uma janela de abrir ocupe 
demasiado espaço (por ex. uma bancada de cozinha)

 – sempre com ferragens de elevada qualidade

� FIN-Easy-Slide  

Nova-line Plus  

Alumínio-alumínio. � 



Interior � Uso � Tipos de abertura

Sempre hermética sem ocupar espaço.
Na porta de correr osciloparalela, a folha é recolhida para dentro e desliza paralelamente ao fixo.  
Esta solução é particularmente apropriada para elementos de tamanho médio que não necessitam de uma soleira 
plana. Graças à ferragem com pernos tipo cogumelo, a porta de correr osciloparalela é extremamente hermética, 
alcançando valores ótimos em termos de estanqueidade ao ar e à chuva batida pelo vento.

Vantagens:
 – também disponível com abertura basculante
 – de série com aro de PVC inferior com perfil de proteção em aluminio
 – disponível em todos os materiais excepto em For-Res
 – disponível em todas as diferentes variantes de folha, excepto a Cristal e a Twin

Porta de correr 
osciloparalela

Tipos de abertura

 � Porta de correr oscilo-

paralela Nova-line alumí-

nio-alumínio com estética 

tudo em vidro pelo  

exterior. � 
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Sempre a máxima transparência e sem barreiras arquitetónicas.
As nossas portas de correr elevatórias, estão pensadas para grandes superfícies de máxima 
transparência e mesmo de grandes dimensões podem ser manuseadas sem qualquer tipo 
de esforço. Graças à soleira mais plana atualmente disponível no mercado, o acesso do 
interior para o exterior é feito sem qualquer barreira. A enorme diversidade de soluções e 
materiais disponíveis permite personalizar o seu espaço segundo as suas necessidades.

Vantagens
 – para aberturas de grandes dimensões até 5 mts (2,50 mts por folha)
 – quatro opções de acionamento com deslizamento sempre suave:  
o clássico, com mecanismo de amortecimento Soft-Close de  
fecho, com mecanismo de amortecimento Soft-Close de abertura  
e o motorizado

 – soleira plana para facilitar o acesso sem barreiras e facilitar a limpeza
 – disponível com estética tudo em vidro, quer pelo interior, quer  
pelo exterior 

 – na versão de duas fiolhas sem poste fixo, as folhas ao fechar  
encostam e trancam-se mutuamente

Porta de correr 
elevatória 
FIN-Slide

Tipos de abertura

 � Fachada envidraçada FIN-Vista 

com esquina em vidro e com porta 

de correr Elevatória FIN-Slide  

Nova-line Plus alumínio-alumínio

 � FIN-Slide Slim-line 

Cristal alumínio- 

alumínio.
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Sempre a máxima abertura.
A nossa porta de abrir em harmónio FIN-Fold reúne as principais vantagens da porta de batente e da porta de 
correr. Fabricada sempre em alumínio de alta qualidade, é também caraterizada pela sua elegância e durabilidade. 
Graças à soleira mais plana do mercado, o acesso do exterior para o interior é feito, sem qualquer tipo de barreira. 

Vantagens:
 – sem barreiras graças a soleiras particularmente planas
 – permite aberturas especialmente grandes
 – disponível nas variantes Classic-line e Nova-line Plus com estética 
tudo em vidro pelo exterior

Porta em harmónio 
FIN-Fold

Tipos de abertura

 � FIN-Fold Nova-line Plus 

alumínio-alumínio.

	  FIN-Fold Classic-line 

alumínio-alumínio.
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Manuseamento
Uma janela só é perfeita quando proporciona um manuseamento fácil 
e cómodo. Por isso não fazemos concessões quando o assunto en-
volve funcionalidade, e oferecemos o máximo conforto com sistemas 
de sensores para janelas, ou opções de abertura motorizada.

Sempre colado em vez de calçado. 
Finstral utiliza um sistema único 

de adesão perímetral entre o perfil 
da folha e o vidro, o qual confere 
maior estabilidade ao elemento e 

melhora o seu funcionamento.

Sempre pernos rotativos. 
Os pernos rotativos tipo cogume-
lo estão disponíveis de série na 
Finstral. A particularidade da sua 
forma conjugada com a função 
rotativa, faz com que os mesmos 
se introduzam facilmente nas 
cavidades dos pontos de fecho 
de segurança.

Sempre na posição correta. 
Os elevadores de folha disponíveis de 

série na Finstral elevam a folha durante 
o fecho, colocando-a na posição cor-
reta, para facilitar o fecho e garantir a 

sua funcionalidade ao longo do tempo.

Sempre firmes e seguras. 
Os mecanismos dos puxadores da 
Finstral equipados de série com 
bloqueio contra manuseamento 
indevido impedem que o puxador 
seja rodado quando a janela se 
encontra na posição basculante, 
evitando que a folha se solte do aro.

Adesão perímetral



 

Interior � Uso � Manuseamento

Dispositivo de 
auxílio de fecho 
basculante

Manuseamento

Sempre tudo sob controlo.
Um sensor de janela monitoriza automa-
ticamente o estado de abertura da janela 
e comunica-o ao seu sistema central de 
aquecimento, ar condicionado ou alarme. 
Um bom sistema para aumentar a segurança 
da sua casa e reduzir os custos energéticos, 
visto que o seu sistema de aquecimento 
é automaticamente regulado com a janela 
aberta.

Confort com um simples toque no botão.
Graças à motorização, é possível abrir sem problemas bandeiras superiores de difícil 
acesso ou portas de correr de grandes dimensões. Pode escolher sempre a solução 
mais adequada, em função do tipo de aplicação e do modo de comando desejado.

Vantagens:
 – disponível em duas variantes: para sistemas de alarme e, adicionalmente, sistemas 
de aquecimento e ar condicionado

 – é compatível com todos os sistemas de domótica mais comuns e com a tecnologia 
Smart Home (casa inteligente)

Vantagem:
 – é compatível com todos os sistemas de domótica mais comuns e com  
a tecnologia Smart Home (casa inteligente)

Sempre fácil de bascular.
O auxílio de fecho basculante está opcionalmente 
disponível, facilitando o fecho da janela na posição 
basculante através de um mecanismo de mola. Ade-
qua-se na perfeição a folhas particularmente pesadas, 
como por ex. a folha tudo em vidro. 

Vantagem:
 – facilita a abertura de folhas pesadas ou de grandes 
dimensões

Sensor de janela

Manuseamento

Tipos de abertura 
motorizados

Manuseamento
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Segurança de uso
Manusear de forma segura para viver em segurança. A grande 
variedade de funções e elementos para janelas da Finstral permite 
garantir uma utilização perfeita, protegendo simultaneamente contra 
o risco de lesões.

� Para garantir a sua máxima segurança, produzimos vidros temperados  

na nossa fábrica de Scurelle (IT), no forno de têmpera de vidro mais  

moderno da Europa.

Puxador com botão.
O puxador bloqueia sempre 
o mecanismo de fecho, que 
pode ser novamente desblo-
queado premindo o botão. 
Desse modo, os intrusos não 
conseguem abrir a janela.

Puxador com chave. 
Mantenha as crianças dentro 
de casa e e os intrusos lá fora. 
Graças ao puxador com cha-
ve, as janelas só poderão ser 
abertas por quem possui  
a respetiva chave.

Função basculante antes que 
batente.
Assim, a janela pode ser sem-
pre basculada, mas só pode 
ser totalmente aberta com a 
ajuda da chave, o que é ideal 
para uma ventilação segura 
de quartos de crianças ou em 
escolas.

Bloqueio de abertura com 
chave.
O dispositivo de bloqueio de 
abertura da folha com chave, 
apenas permite a abertura da 
janela na posição basculan-
te. O dispositivo ideal para a 
ventilação em segurança de 
escolas ou edifícios públicos.

Vantagens:
 – proteção antirroubo 
adicional

 – com o mecanismo de 
fecho bloqueado, dificul-
ta o arrombamento da 
janela

 Vantagens:
 – maior proteção  
antirroubo

 – impede o seu manusea-
mento por crianças

 – com o mecanismo de 
fecho bloqueado dificul-
ta o arrombamento da 
janela 

Vantagens:
 – sem chave apenas 
permite abrir na posição 
basculante

 – ventilar de forma segura 
mesmo na presença de 
crianças

 

Vantagens:
 – apenas basculante, com 
abertura de batente 
bloqueada

 – ventilar de forma segura, 
mesmo na presença de 
crianças

Puxadores de 
segurança

Segurança de uso

Tipos de abertura

Segurança de uso



Interior � Uso � Segurança de uso

Bodysafe – o nosso vidro de segurança temperado (ESG).
O nosso vidro de segurança temperado é extremamente 
resistente ao impacto, mesmo assim, em caso de rotura, 
desfaz-se em pequenos fragmentos não cortantes, o que 
aumenta a proteção contra riscos de lesões. Ao contrário 
do vidro normal que, em caso de sombras parciais, pode 
sofrer uma rotura térmica, o nosso vidro temperado tam-
bém resiste a elevadas diferenças de temperatura 
no interior do vidro.

Multiprotect – o nosso vidro de segurança laminado (VSG).
O nosso vidro de segurança laminado Multiprotect é com-
posto por dois vidros colados com uma película altamen-
te resistente à descolagem. Em caso de rotura do vidro, 
a película mantém os fragmentos juntos, reduzindo ao 
mínimo o risco de lesões. O vidro Multiprotect também 
oferece uma boa proteção antirroubo, nos casos de ten-
tativa de assalto com recurso a martelo, o vidro estilhaça 
mas não quebra com facilidade.
 

Vantagens:
 – proteção contra riscos de lesão e roturas
 – proteção contra roturas provocadas por  
choque térmico ou impacto de granizo

 – sempre produzido nas nossas fábricas, no forno 
temperado mais moderno de toda a Europa

Vantagens:
 – disponível em três classes de resistência: P2A,  
P4A, P5A

 – proteção contra raios UV e maior isolamento  
acústico incluídos

A nossa prioridade é a segurança.
Como na vida nem sempre tudo corre como planeado, criamos vidros de segurança que protegem de lesões,  
de tentativas de intrusão, do ruído e dos raios UV, em função da versão selecionada.

Vidros de 
segurança

Segurança de uso
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Ventilação
Luz e ar são as duas coisas que uma janela deve deixar 
entrar na habitação. Como as janelas, especialmente as 
modernas, são muito estanques, e para garantir uma  
correta circulação de ar, oferecemos uma grande  
variedade de dispositivos de ventilação.

� É importante assegurar uma ventilação correta e suficiente  

para evitar a formação de condensação e o aparecimento de 

fungos.

Variantes de  
abertura 
basculante

Ventilação

Ferragem de ventilação limitada com abertura basculante.
A ventilação limitada permite uma abertura basculante de 
aproximadamente 1 cm. Se necessário, a ventilação limitada 
basculante também está disponível na versão com proteção 
antirroubo acrescida. Nesse caso, não é perceptível pelo 
exterior que a janela está aberta. 

Vantagens:
 – abertura basculante de aprox. 1 cm
 – posição de ventilação quase impercetível pelo exterior 

Ferragem basculante verão/ inverno.
A necessidade de ventilação depende de cada estação do ano. 
Esta ferragem permite regular de uma forma simples e cómoda 
a posição do basculante, adaptando-o às necessidades de ven-
tilação de cada espaço em função da estação do ano.

Vantagens:
 – regulação manual da abertura de ventilação
 – cerca de 17 cm no verão e 4 cm no inverno

Ferragem com abertura de ventilação vertical com 2 níveis.
No caso de janelas muito altas ou com formas especiais, 
pode não ser compatível com a ferragem oscilobatente, nes-
tes casos a ferragem de abertura vertical reduzida com dois 
níveis, assegura a correta ventilação de cada espaço. 

Vantagem:
 – ventilação vertical em vez de basculante

Para fixar a folha da janela numa posição.
O fixador de folha evita que a janela se feche sozinha, e é ideal 
para aplicar em janelas muito expostas a correntes de ar.

Vantagens:
 – limita a abertura e fixa a folha a 90º
 – evita que a janela se feche sozinha quando exposta a  
correntes de ar

Fixador de folha

Ventilação
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Folha de 
ventilação 
Classic-line Vent

Ventilação
Ventilar sempre em segurança.
A folha Classic-line Vent pode ser aberta ou fechada conforme desejado e sempre em 
segurança. Devido à aplicação das lâminas ForRes e à mosquiteira, não é perceptivel 
pelo exterior se a janela se encontra aberta ou fechada. Além disso, pode ser fabri-
cada com uma largura de tal forma estreita que impossibilite qualquer tentativa de 
intrusão. 

Vantagens:
 – graças às lâminas de ForRes instaladas à frente, não é perceptível pelo exterior  
se a folha está aberta ou fechada

 – intrusão impossível nos casos em que a largura da folha é muito estreita
 – com mosquiteira integrada

�  A folha de ventilação 

Classic-line Vent garante 

um arejamento sempre em 

segurança.
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Ventilação passiva 
PassiveVent

Ventilação

Ventilação permanente para evitar a formação de bolor  
e o aparecimento de fungos.
A hermeticidade das janelas modernas e tão eficiente 
que pode originar a formação de bolor e fungos, no caso 
de uma ventilação insuficiente. Os nossos ventiladores 
passivos PassiveVent asseguram a renovação da qualidade 
do ar interior, mesmo quando a janela se encontra fechada.  
Desse modo, previne-se o aparecimento de bolor e fungos, 
sem grandes perdas de calor.

Ventilação permanente  

com a janela fechada com  

PassiveVent Mini. � 

 � Fechada.

 � Aberta.

Fluxo do ar

Ventilador PassiveVent Midi.
O nosso ventilador PassiveVent Midi garante uma venti-
lação permanente, mesmo com a janela fechada.

Ventilador PassiveVent Mini integrado na folha 
da janela.
Para uma ventilação contínua suave mesmo com 
a janela fechada, opte pelo nosso ventilador  
PassiveVent Mini integrado na folha da janela.

 � Permanente.

Vantagens:
 – montado no lado das dobradiças
 – pode ser fechado quando necessário
 – volume de fluxo de ar: 5 m³/h a 8 Pa

Vantagens:
 – montado na parte superior do perfil
 – pode ser fechado quando necessário
 – volume de fluxo de ar: até 30 m³/h a 8 Pa



Interior � Uso � Ventilação

Ventilador 
motorizado  
ActiveVent

Ventilação

Vantagens:
 – a pedido, com instalação de permuta-
dor de calor para uma ventilação contí-
nua com perda mínima de calor

 – possibilidade de integrar o motor nas 
nossas caixas de estore, ou Raffstore 
FIN-Fix Bloc

 – tubos de ventilação de fácil limpeza
 – 4 níveis de volume de fluxo de ar, desde 
45 m³/h até 8 Pa

Inteligente e de elevada eficiência energética. 
O nosso ventilador motorizado ActiveVent assegura a renovação do ar mesmo com a janela 
fechada, prevenindo o aparecimento de bolor e fungos. É aplicado de forma descentralizada, 
diretamente na janela e pode ser controlado através de um comando à distância. Com a insta-
lação adicional de um permutador de calor, a perda de calor é praticamente nula.

A constante e ligeira 
ventilação do ventilador 
ActiveVent evita a acu-
mulação de húmidade 
e a formação de bolor, 
reduzindo ao mínimo  
as perdas de calor. Pelo 
exterior apenas é visível 
uma discreta tampa de 
revestimento. 

ar quente
ar frio

 � Renovação de ar ativa através do  

ventilador motorizado ActiveVent.
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Envolvente
Pode contar sempre 
com o nosso apoio 
tanto no processa-
mento do pedido 
como em todos os 
serviços à volta da  
janela.

Envolvente – sempre em boas mãos.
A Finstral é sinónimo de perfis de janelas inovadores aliados à mais moderna 
fábrica de produção de vidro e ao excelente acabamento dos seus produtos – 
tudo com um único objetivo: propor a janela perfeita. Porém, não estaríamos 
a defender o nosso lema "Sempre em boas mãos” se não garantíssemos que 
a janela perfeita chega de facto em perfeitas condições a sua casa. 
Para isso, dispomos de uma rede de 1000 distribuidores partner com 
equipas competentes e instaladores, uma elevada fiabilidade na entrega e 
regulares controlos de qualidade que justificam todos os nossos certificados 
de qualidade.



Finstral Planner

Sempre 
uma gestão 
eficiente.

Coordenação 
Montagem 
Entrega

Sempre 
um serviço
de primeira.

Garantias
Certificados 
Serviço de atenção ao cliente
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Sempre 
uma gestão 
eficiente.

Coordenação
Montagem
Entrega

A sua janela perfeita: 
sempre planeada e  
montada de modo  
perfeito.
O que começa bem deve acabar bem. O empenho da 
Finstral na qualidade estende-se também à entrega e à 
montagem. Tratamos de tudo, desde a planificação, ao 
fornecimento e, finalmente, à instalação das suas janelas, 
continuando sempre à sua disposição, mesmo após 
conclusão de todos os trabalhos.

Finstral Planner



Envolvente � Gestão � Coordenação

Sempre competente e abrangente: aconselhamento e planeamento. 
Exterior de alumínio e interior de madeira? Veneziana ou tela plissada? 
Ferragem basculante antes que batente ou oscilobatente? Funções de 
ventilação adicionais? É preciso um andaime para a montagem? São 
necessários trabalhos de alvenaria? Colocamos-lhe muitas perguntas e 
aconselhamo-lo em tudo o que envolve a janela, desde a escolha do perfil 
até aos acessórios e à montagem, para que a sua janela corresponda 
exatamente às suas necessidades e desejos. Afinal de contas, esta deverá 
acompanhá-lo de modo fiável durante as próximas décadas.

Aconselhamento/ 
Planeamento

Coordenação

Coordenação
Tratamos de tudo, ajudámo-lo a escolher a janela mais adequada, faculta-
mos toda a informação necessária acerca dos incentivos fiscais disponíveis, 
esclarecemos as suas dúvidas e entregamos sempre pontualmente.

Sempre informativo: programas de incentivos do estado. 
Em todos os países europeus, existem programas de 

incentivos para quem troca as janelas antigas que deixam 
passar correntes de ar por novas mais herméticas e, por 

conseguinte, mais eficientes em termos energéticos. Desse 
modo, não só poupa nos custos de aquecimento, mas 

também na compra das janelas. Indicamos-lhe o programa 
que se aplica ao seu caso e ajudamos nos procedimentos 

burocráticos.

Sempre transparente: a proposta. 
Após o aconselhamento, receberá, dentro de alguns dias, uma proposta clara, 
bem como uma primeira estimativa do prazo de entrega possível. Teremos 
todo o gosto em lhe explicar pessoalmente todos os detalhes.

Sempre pontual: a entrega. 
A maioria dos fornecedores de janelas só 

consegue cumprir os prazos se os seus 
fornecedores os abastecerem atempa-

damente. Como práticamente todos os 
componentes mais importantes são pro-

duzidos nas nossas fábricas, conseguimos 
carregar semanalmente até 100 camiões 
e fazer a distribuição por toda a Europa 

com uma fiabilidade de entrega de 97 por 
cento. Melhor é quase impossível.
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Fases da 
montagem

Montagem

Desmontagem 
das janelas velhas

Montagem

Oferecemos sempre uma montagem transparente, qualificada e certificada.
Certificamo-nos que todos os passos de montagem são claros e compreensíveis e 
damos-lhe instruções acerca do manuseamento e da manutenção das suas janelas 
novas. Os cursos de formação regulares para todos os parceiros de montagem 
são obrigatórios. Além disso, é fundamental para nós o respeito pelo cliente e o 
máximo de cuidado e atenção em manter a sua casa limpa.

Desmontamos e retiramos as janelas velhas.
Se assim o desejar, após a substituição das janelas, 
retiramos as suas janelas velhas e tratamos da sua 
eliminação ou reciclagem.

A substituição de uma janela executada pela Finstral realiza-se do seguinte modo: 

1. Chegada do instalador, informação sobre o procedimento de trabalho
O instalador chega à hora agendada, apresenta-se (e apresenta a sua equipa)  
e combina consigo o procedimento de trabalho.

2. Colocação do material de proteção
Para que nada na sua habitação fique danificado, protegemos o chão e os  
móveis com material de proteção.

3. Montagem das janelas
As suas janelas novas são montadas sempre de modo profissional e rápido,  
independentemente do tipo de montagem escolhido.

4. Explicação sobre o manuseamento e manutenção
O instalador explica-lhe como manusear corretamente a sua janela nova.

5. Entrega do manual de instruções e de manutenção
Além disso, o instalador entrega-lhe um manual de instruções e de manutenção  
detalhado.

Montagem
Juntamente com os nossos qualificados distribuidores partner, garantimos a 
montagem profissional das suas janelas novas. A certificação do instituto ift 
Rosenheim comprova os nossos elevados padrões de qualidade de montagem.



Envolvente � Gestão � Montagem/entrega

Justo e transparente.
Emitimos a sua fatura atempadamente e de 
forma transparente e estamos sempre à sua  
inteira disposição para esclarecer pessoal-
mente qualquer dúvida ou pergunta. Também 
receberá uma declaração de desempenho 
anexada à fatura. Este documento, obrigatório 
de acordo com a lei, contém uma descrição 
de todas as caraterísticas técnicas das suas 
janelas e portas novas.

Pessoal e direta.
Obviamente, realizamos consigo o controlo final da 
qualidade dos produtos instalados, aproveitando o 
momento para esclarecer qualquer dúvida relativa  
ao manuseamento e à conservação das janelas.

Entrega
Clareza, honestidade e transparência são os princípios aplicados pela Finstral 
desde o primeiro aconselhamento à entrega e faturação.

Entrega e 
controlo final

Entrega

Fatura  
e declaração de  
desempenho

Entrega
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Sempre 
um serviço 
de primeira.

Garantias
Certificados
Serviço de atenção ao cliente

A sua janela perfeita: 
garantidamente 
funcional durante 
muito tempo.
As janelas e as portas são utilizadas todos os dias 
durante décadas. Para que funcionem durante o 
máximo tempo possível de forma perfeita, apostamos 
na qualidade duradoura que mandamos certificar 
através de institutos independentes. Tal permite-nos 
ter a confiança necessária para lhe oferecer garantias 
extensas. E se, mesmo assim, correr algo mal, poderá 
contar sempre com os nossos distribuidores ou o nosso 
serviço de atenção ao cliente.



Garantias  
e certificados
Enquanto fabricante de janelas com o maior número de certificados na Europa, 
podemos oferecer garantias que vão mais além das mínimas exigidas por lei. 
E como somos nós que produzimos a maior parte dos componentes, mantemos 
sempre a qualidade sob controlo.

Sempre desempenho garantido.  
Na Finstral, todas as janelas são perfeitas, durá-
veis e resistentes à descoloração. E, se em casos 
excecionais, surgir algum defeito, poderá contar 
obviamente com as extensas garantias que abran-
gem todos os componentes da sua janela nova.

Envolvente � Serviço � Garantias/certificados

Sempre qualidade comprovada. 
O facto de sermos o fabricante de janelas com o maior número de selos de qualidade e certificados de 
toda a Europa comprova que a qualidade dos nossos produtos e dos nossos serviços não são meras 
afirmações.

Os certificados mais importantes são: 
- Selo de qualidade RAL para vidro isolante laminado
- Selo de qualidade RAL para sistemas de perfis de 

janelas de PVC
- Selo de qualidade RAL para janelas e portas de entrada
- Selo de qualidade RAL para a montagem de janelas e 

portas de entrada
- Qualidade certificada pelo ift para janelas
- Qualidade certificada pelo ift para portas de entrada
- Qualidade certificada para vidro isolante CEKAL
- Certificado de qualidade NF para perfis de PVC
- Certificado de qualidade CSTB para sistema FIN-72

Selos e 
certificados  
de qualidade

Garantias/
Certificados

Garantias

Garantias/
Certificados
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EN ISO 9001

Finstral Planner

Sempre detalhadas: as nossas indicações 
para o planeamento da montagem.
Na Finstral, recebe sempre um desenho 
de aplicação em obra para cada situação 
de montagem com indicações detalhadas 
do processo de montagem e dos mate-
riais que devem ser utilizados. Dispomos 
da maior base de dados europeia com 
aprox. 500 desenhos de aplicação em 
obra, dos quais cerca de 200 são verifica-
dos do instituto alemão ift para janelas de 
Rosenheim. Por pedido, podemos elaborar 
novos desenhos de aplicação em obra 
para projetos particulares.

Sempre ao mais alto nível. 
A nossa qualidade de gestão também é uma das mais certificadas do setor. Para 
garantir sempre um elevado padrão de qualidade, submetemos os nossos produtos 
continuamente a testes.

Gestão de qualidade. 
Não nos limitamos a desenvolver e 
fabricar produtos do mais alto nível, 
também trabalhamos cumprindo os 
mesmos elevados requisitos. O siste-
ma de gestão de qualidade certificado 
segundo a norma EN ISO 9001 veri-
fica as diversas áreas da organização 
de trabalho da Finstral para constatar 
os padrões de qualidade da empresa.

Segurança no trabalho. 
Quem trabalha na Finstral está num 
local de trabalho seguro: eis a nossa 
pretensão e, por isso, não corremos 
qualquer risco no que diz respeito a 
inspeções, o sistema de gestão de se-
gurança no trabalho segundo a norma 
BS OHSAS 18001, garante o respeito 
pela saúde e segurança do colabora-
dor no seu posto de trabalho.

Gestão ambiental. 
A gestão sustentável de recursos é extre-
mamente importante para nós. O sistema 
de gestão ambiental certificado segundo 
a norma EN ISO 14001 garante o respeito 
pelo meio ambiente e a melhoria contínua  
e preventiva de todos os riscos ecológicos.

Gestão de energia. 
As nossas janelas ajudam a poupar ener-
gia. Mas a Finstral também poupa recursos 
valiosos, concentrando todos os esforços 
para continuar a reduzir as suas necessi-
dades energéticas. O sistema de gestão 
de energia certificado segundo a norma 
DIN EN ISO 50001 garante a otimização 
contínua do consumo de energia em todas 
as fábricas e edifícios administrativos.

Certificados de  
gestão

Garantias/
Certificados

Aplicações 
em obra 
comprovadas

Certificados



Envolvente � Serviço � Serviço de atenção ao cliente

Sempre ao seu lado. 
A Finstral possui um serviço de atenção ao cliente em 
todas as zonas de venda que apoia os seus distribuido-
res e garante que nunca ficará por sua conta e risco no 
caso de problemas com a função dos nossos produtos.

Serviço de atenção ao cliente
Sempre que tiver alguma dúvida relacionada com janelas, poderá contar com o apoio de um distribuidor 
competente. Além disso, dispomos de um serviço de atenção ao cliente que o ajudará mesmo em casos  
de emergência, bem como um serviço específico de apoio a arquitetos.

Sempre o serviço perfeito para realizar as suas ideias.
Os arquitetos também encontrarão o que procuram. A pedido, ser-lhes-ão faculta-
dos todos os detalhes, desde o desenho de aplicação em obra aos certificados e 
todos os ficheiros CAD em formato DWG, para tal deve solicitar os serviços Fins-
tral para Arquitetos ou aceder diretamente à área técnica da nossa página web. 
Para mais informações, consulte www.finstral.com.

Serviço de 
assistência 
técnica

Serviço de 
atenção ao 
cliente 

Tudo sobre o produto.
 
Vivenda unifamiliar? Sede da 
empresa? A remodelação de uma 
moradia na cidade? Para poder 
projetar em detalhe, precisa de 
informações exatas resumidas 
de forma concisa e precisa. Nós 
facultamos-lhe todas as informa-
ções necessárias acerca do pro-
duto e para cada fase do projeto.

Tudo para o projeto.
 
As nossas janelas são sempre 
fabricadas individualmente, de 
acordo com as suas especifica-
ções. Ajudámo-lo nos detalhes 
do projeto oferecendo o nosso 
know-how e a nossa experiência, 
para que as suas ideias arquitetó-
nicas e os desejos dos seus seus 
clientes possam ser concretizados 
sem entraves.  

Assessoria Profissional.
 
Na qualidade de parceiro compe-
tente e fiável, a Finstral dá grande 
valor ao contacto pessoal. Por 
essa razão, criámos um aconse-
lhamento especializado próprio 
para designers e arquitetos con-
duzido por funcionários qualifica-
dos sempre perto de si.

Descobrir a Finstral mais de perto.

Venha conhecer ao vivo o com-
promisso de Finstral "Tudo em 
boas mãos". Durante a visita ás 
nossas fábricas terá a oportuni-
dade de ver a nossa produção de 
janelas e visitar alguma obra de 
referência.
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A janela perfeita para mim também está disponível na minha cor 
preferida?  
Posso optar pelo elegante alumínio pelo Exterior e pela acolhe-
dora madeira pelo Interior? Também é possível combinar a minha 
parede envidraçada FIN-Vista com a variante Nova para maior trans-
parência? Com cerca de 80 variantes de folhas e inúmeras cores, 
a Finstral dispõe da gama de janelas mais completa da Europa. As 
páginas que se seguem oferecem-lhe uma visão geral. Janelas, portas 
de correr e em harmónio, paredes envidraçadas – descubra toda a 
variedade da Finstral numa só tabela. 

Encontrará todas as indicações da tabela da gama de produtos, 
bem como uma ficha técnica do produto para cada variante de 
folha em www.finstral.com/sortiment.

Sempre tudo 
num relance. 

Visão geral dos produtos
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Janelas de PVC Janelas de alumínio-PVC Janelas de alumínio
Material Exterior PVC Alumínio Alumínio

Centro PVC PVC PVC

Interior PVC PVC Alumínio

Sistema 
(profundi-
dade)

FIN-72 (72��mm) FIN-90 (90��mm) FIN-72 (80��mm) FIN-90 (98��mm) FIN-Project (78��mm*/88��mm**)

Uw 1 folha (W/m2K) em vidro duplo/triplo           Uw 2 folhas (W/m2K) em vidro duplo/triplo com batente móvel

Rw standard (dB) / Rw valor máximo (dB)

Forma do 
aro/ 
variante de  
folha

Classic-line   FIN-72 Classic-line
PVC-PVC

FIN-90 Classic-line
PVC-PVC

FIN-72 Classic-line 
Alumínio-PVC

FIN-Project Classic-line 
Alumínio-alumínio

1,2 / 0,80 1,3 / 0,92 1,2 / 0,74 1,2 / 0,85 1,2 / 0,80 1,3 / 0,92 1,2 / 0,79 1,3 / 0,91w

32 (-2;-6) / 45 (-2;-6) 36 (-2;-5) / 45 (-1;-3) 32 (-2;-6) / 45 (-2;-6) 38 (-2;-6) / 44 (-1;-4)

FIN-72 Classic-line Twin
PVC-PVC

FIN-90 Classic-line Twin 
PVC-PVC

FIN-72 Classic-line Twin 
Alumínio-PVC

FIN-90 Classic-line Twin C 
Alumínio-PVC

FIN-Project Classic-line Twin 
Alumínio-alumínio

1,0 / 0,91 1,2 / 1,1 0,99 / 0,80 1,2 / 1,0 1,0 / 0,91 1,2 / 1,1 0,99 / 0,80 1,2 / 1,0 1,1 / 0,92 1,3 / 1,1

39 (-2;-8) / 45 (-2;-7) 42 (-3;-9) / 47 (-2;-5) 39 (-2;-8) / 45 (-2;-7) 42 (-3;-9) / 47 (-2;-5) 38 (-3;-8) / 45 (-1;-6)

FIN-90 Classic-line Twin N 
Alumínio-PVC

0,99 / 0,80 1,2 / 1,0

42 (-3;-9) / 47 (-2;-5)

FIN-Project Classic-line Cristal Twin 
Alumínio-alumínio

- / 1,0 - / -

40 (-3;-10) / 42 (-3;-9)

Slim-line FIN-72 Slim-line 
PVC-PVC

FIN-90 Slim-line Cristal 
PVC-PVC

FIN-72 Slim-line 
Alumínio-PVC

FIN-90 Slim-line Cristal C 
Alumínio-PVC

1,3 / 0,89 1,3 / 1,0 - / 0,80 - / 0,92 1,3 / 0,89 1,3 / 1,0 - / 0,80 - / 0,92

32 (-2;-6) / 43 (-2;-6) npd 32 (-2;-6) / 43 (-2;-6) npd

FIN-90 Slim-line Cristal N 
Alumínio-PVC

- / 0,80 - / 0,92

npd

Step-line FIN-72 Step-line 
PVC-PVC

FIN-90 Step-line 
PVC-PVC

FIN-72 Step-line 
Alumínio-PVC

FIN-90 Step-line C 
Alumínio-PVC

FIN-Project Step-line 
Alumínio-alumínio

1,3 / 1,1 1,3 / 1,2 1,2 / 0,74 1,2 / 0,85 1,3 / 1,1 1,3 / 1,2 1,1 / 0,74 1,1 / 0,85 1,2 / - 1,3 / -

32 (-2;-6) / 43 (-2;-6) 36 (-2;-5) / 45 (-1;-3) 32 (-2;-6) / 43 (-2;-6) 36 (-2;-5) / 45 (-1;-3) 38 (-2;-6) / 40 (-3;-8)

FIN-90 Step-line N 
Alumínio-PVC

1,1 / 0,74 1,1 / 0,85

36 (-2;-5) / 45 (-1;-3)

FIN-Project Step-line Cristal 
Alumínio-alumínio

- / 0,84 - / 0,97

npd

Ferro-line FIN-Project Ferro-line 
Alumínio-alumínio

1,2 / 0,79 1,3 / 0,91

38 (-2;-6) / 44 (-1;-4)

Nova-line FIN-72 Nova-line 
PVC-PVC

FIN-90 Nova-line
PVC-PVC

FIN-72 Nova-line 
Alumínio-PVC

FIN-90 Nova-line C
Alumínio-PVC

FIN-Project Nova-line 
Alumínio-alumínio

1,2 / - 1,3 / - - / 0,78 - / 0,89 1,2 / - 1,3 / - - / 0,78 - / 0,89 1,2 / 0,81 1,3 / 0,94

30 (-2;-6) / 38 (-3;-7) 35 (-2;-6) / 45 (-1;-3) 30 (-2;-6) / 38 (-3;-7) 35 (-2;-6) / 45 (-1;-3) 38 (-2;-6) / 41 (-3;-7)

FIN-90 Nova-line N 
Alumínio-PVC

- / 0,78 - / 0,89

35 (-1;-6) / 45 (-1;-3)

FIN-90 Nova-line Plus 
PVC-PVC

FIN-90 Nova-line Plus C 
Alumínio-PVC

FIN-Project Nova-line Plus 
Alumínio-alumínio

- / 0,72 - / 0,87 - / 0,72 - / 0,87 - / 0,79 - / 0,94

35 (-2; -6) / 44 (-2; -5) 35 (-2; -6) / 44 (-2; -5) 33 (-1;-4) / 41 (-1;-4)

FIN-90 Nova-line Plus N 
Alumínio-PVC

- / 0,72 - / 0,87

35 (-2; -6) / 44 (-2; -5)

FIN-90 Nova-line Twin 
PVC-PVC

FIN-90 Nova-line Twin C 
Alumínio-PVC

FIN-Project Nova-line Twin 
Alumínio-alumínio

1,0 / 0,83 1,2 / 1,0 1,0 / 0,83 1,2 / 1,0 1,1 / 0,90 1,3 / 1,1

40 (-2;-7) / 44 (-2;-7) 40 (-2;-7) / 44 (-2;-7) 40 (-2;-8) / 45 (-3;-10)

FIN-90 Nova-line Twin N 
Alumínio-PVC

1,0 / 0,83 1,2 / 1,0

40 (-2;-7) / 44 (-2;-7)

FIN-Project Nova-line Cristal Twin
Alumínio-alumínio

- / 0,98 - / -

npd

Proteção Proteção anti-roubo 
standard

2 pontos de fecho de
segurança

4 pontos de fecho de
segurança

2 pontos de fecho de
segurança

4 pontos de fecho de
segurança

Pontos de fecho de segurança em todo 
o perímetro no máx. a cada 700 mm

Cor/ 
superfície 

Exterior 11 cores de PVC 9 cores de PVC 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio

Interior 11 cores de PVC 9 cores de PVC 11 cores de PVC 11 cores de PVC 230 cores de alumínio
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Janela de alumínio-madeira Janela de PVC-madeira Janelas de alumínio-ForRes Janela de correr
Alumínio PVC Alumínio Alumínio Alumínio

PVC PVC PVC PVC PVC

Madeira Madeira ForRes PVC Alumínio

FIN-Project (78��mm1 /�95��mm2) FIN-Ligna  (92��mm) FIN-Ligna  (84��mm) FIN-Project  (95��mm) FIN-Easy-Slide (157 mm) FIN-Easy-Slide (168 mm)

Uw 1 folha (W/m2K) em vidro duplo/triplo         Uw 2 folhas (W/m2K) em vidro duplo/triplo com batente móvel Uw 1 folha (W/m2K) em vidro duplo/triplo

Rw standard (dB) / Rw valor máximo (dB) Rw standard (dB) / Rw valor máximo (dB)

FIN-Project Classic-line
Alumínio-madeira

FIN-Project Classic-line
Alumínio-ForRes

1,2 / 0,79 1,3 / 0,91 1,2 / 0,79 1,3 / 0,91

38 (-2;-6) / 44 (-1;-4) 38 (-2;-6) / 44 (-1;-4)

FIN-Project Classic-line Twin 
Alumínio-madeira

FIN-Project Classic-line Twin 
Alumínio-ForRes

1,1 / 0,92 1,3 / 1,1 1,1 / 0,92 1,3 / 1,1

38 (-3;-8) / 45 (-1;-6) 38 (-3;-8) / 45 (-1;-6)

FIN-Project Classic-line Cristal Twin 
Alumínio-madeira

FIN-Project Classic-line Cristal Twin 
Alumínio-ForRes

- / 1,0 - / -  - / 1,0 - / -

40 (-3;-10) / 42 (-3;-9) 40 (-3;-10) / 42 (-3;-9)

FIN-Ligna Slim-line 
Alumínio-madeira

FIN-Ligna Slim-line
PVC-madeira

1,2 / 0,84 1,3 / 0,98 1,2 / 0,84 1,3 / 0,98

npd npd

FIN-Ligna Slim-line Cristal
Alumínio-madeira

FIN-Ligna Slim-line Cristal
PVC-madeira

 - / 0,82 - / -  - / 0,82 - / -

npd npd

FIN-Project Step-line 
Alumínio-madeira

FIN-Project Step-line 
Alumínio-ForRes

FIN-Easy-Slide Step-line
Alumínio-PVC

FIN-Easy-Slide Step-line
Alumínio-alumínio

1,2 / - 1,3 / -  1,2 / - 1,3 / - 1,3 / 1,2 - / - 1,4 / 1,3 - / -

38 (-2;-6) / 40 (-3;-8) 38 (-2;-6) / 40 (-3;-8) npd npd

FIN-Project Step-line Cristal
Alumínio-madeira

FIN-Project Step-line Cristal
Alumínio-ForRes

- / 0,84 - / 0,97 - / 0,84 - / 0,97

npd npd

FIN-Project Ferro-line
Alumínio-madeira

FIN-Project Ferro-line
Alumínio-ForRes

1,2 / 0,79 1,3 / 0,91 1,2 / 0,79 1,3 / 0,91

38 (-2;-6) / 44 (-1;-4) 38 (-2;-6) / 44 (-1;-4)

FIN-Project Nova-line 
Alumínio-madeira

FIN-Easy-Slide Nova-line
Alumínio-PVC

1,2 / 0,81 1,3 / 0,94  - / 0,87 - / -

38 (-2;-6) / 41 (-3;-7) npd

FIN-Project Nova-line Plus 
Alumínio-madeira

FIN-Project Nova-line Plus
Alumínio-ForRes

FIN-Easy-Slide Nova-line Plus
Alumínio-alumínio

- / 0,79 - / 0,94 - / 0,79 - / 0,94  - / 0,87 - / -

33 (-1;-4) / 41 (-1;-4) 33 (-1;-4) / 41 (-1;-4) npd

FIN-Project Nova-line Twin
Alumínio-madeira

FIN-Project Nova-line Twin 
Alumínio-ForRes

1,1 / 0,90 1,3 / 1,1 1,1 / 0,90 1,3 / 1,1

40 (-2;-8) / 45 (-3;-10) 40 (-2;-8) / 45 (-3;-10)

FIN-Project Nova-line Cristal Twin
Alumínio-madeira

FIN-Project Nova-line Cristal Twin 
Alumínio-ForRes

 - / 0,98 - / -  - / 0,98 - / -

npd npd

Pontos de fecho de segurança em todo 
o perímetro no máx. a cada 700 mm

Pontos de fecho de segurança em todo 
o perímetro no máx. a cada 700 mm

Pontos de fecho de segurança em todo 
o perímetro no máx. a cada 700 mm

Pontos de fecho de segurança em todo 
o perímetro no máx. a cada 700 mm

230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 9 cores de PVC 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio

6 cores clássicas em madeira macia, 
6 cores modernas em madeira rija

6 cores clássicas em madeira macia, 
6 cores modernas em madeira rija

6 cores clássicas em madeira macia, 
6 cores modernas em madeira rija

6 cores de ForRes 9 cores de PVC 230 cores de alumínio

Visão geral dos produtos
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Portas de correr elevatórias  
Material Exterior PVC Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio

Centro Centro PVC PVC PVC PVC PVC

Interior Interior PVC PVC Alumínio Madeira ForRes

Sistema 
(profundi-
dade)

FIN-Slide (144��mm) FIN-Slide (157��mm) FIN-Slide (168��mm) FIN-Slide (168��mm) FIN-Slide (168��mm)

Uw 1 folha (W/m2K) em vidro duplo/triplo         Uw 2 folhas (W/m2K) em vidro duplo/triplo com batente móvel

Rw standard (dB) / Rw valor máximo (dB)

Forma do 
aro/ 
variante de  
folha

Classic-line   FIN-Slide Classic-line 
PVC-PVC

FIN-Slide Classic-line 
Alumínio-PVC

FIN-Slide Classic-line 
Alumínio-alumínio

1,3 / 0,85 1,3 / 0,95 1,3 / 0,85 1,3 / 0,99 1,4 / 0,95 1,5 / 1,1

npd npd npd

Slim-line FIN-Slide Slim-line 
Alumínio-madeira

FIN-Slide Slim-line 
Alumínio-ForRes

1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1

npd npd

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Alumínio-PVC

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Alumínio-alumínio

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Alumínio-madeira

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Alumínio-ForRes

1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1

npd npd npd npd

Step-line

Ferro-line

Nova-line FIN-Slide Nova-line Plus
Alumínio-alumínio

FIN-Slide Nova-line Plus
Alumínio-madeira

FIN-Slide Nova-line Plus 
Alumínio-ForRes

1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1

npd npd npd

Proteção Proteção anti-roubo 
standard

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

Cor/ 
superfície 

Exterior 9 cores de PVC 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio

Interior 9 cores de PVC 9 cores de PVC 230 cores de alumínio 6 cores clássicas em madeira macia, 
6 cores modernas em madeira rija

6 cores de ForRes
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Portas de correr elevatórias  
Material Exterior PVC Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio

Centro Centro PVC PVC PVC PVC PVC

Interior Interior PVC PVC Alumínio Madeira ForRes

Sistema 
(profundi-
dade)

FIN-Slide (144��mm) FIN-Slide (157��mm) FIN-Slide (168��mm) FIN-Slide (168��mm) FIN-Slide (168��mm)

Uw 1 folha (W/m2K) em vidro duplo/triplo         Uw 2 folhas (W/m2K) em vidro duplo/triplo com batente móvel

Rw standard (dB) / Rw valor máximo (dB)

Forma do 
aro/ 
variante de  
folha

Classic-line   FIN-Slide Classic-line 
PVC-PVC

FIN-Slide Classic-line 
Alumínio-PVC

FIN-Slide Classic-line 
Alumínio-alumínio

1,3 / 0,85 1,3 / 0,95 1,3 / 0,85 1,3 / 0,99 1,4 / 0,95 1,5 / 1,1

npd npd npd

Slim-line FIN-Slide Slim-line 
Alumínio-madeira

FIN-Slide Slim-line 
Alumínio-ForRes

1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1

npd npd

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Alumínio-PVC

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Alumínio-alumínio

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Alumínio-madeira

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Alumínio-ForRes

1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1

npd npd npd npd

Step-line

Ferro-line

Nova-line FIN-Slide Nova-line Plus
Alumínio-alumínio

FIN-Slide Nova-line Plus
Alumínio-madeira

FIN-Slide Nova-line Plus 
Alumínio-ForRes

1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1

npd npd npd

Proteção Proteção anti-roubo 
standard

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

Cor/ 
superfície 

Exterior 9 cores de PVC 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio

Interior 9 cores de PVC 9 cores de PVC 230 cores de alumínio 6 cores clássicas em madeira macia, 
6 cores modernas em madeira rija

6 cores de ForRes

Portas em harmónio Fachadas envidraçadas
Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio

PVC PVC PVC PVC PVC

Alumínio PVC Alumínio Madeira ForRes

FIN-Fold (78��mm) FIN-Vista (de 157 mm a 193 mm) FIN-Vista (de 169 mm a 193 mm) FIN-Vista (de 169 mm a 193 mm) FIN-Vista (de 169 mm a 193 mm)

Uw várias folhas (W/m2K) em vidro duplo/triplo

Rw standard (dB) / Rw valor máximo (dB)

FIN-Fold Classic-line 
Alumínio-alumínio

FIN-Vista 
Alumínio-PVC
Sistema modular de montantes e 
travessas para fachadas envidraçadas, 
compatível com todas as janelas, 
portas de correr e em harmónio

FIN-Vista 
Alumínio-alumínio
Sistema modular de montantes e 
travessas para fachadas envidraçadas,
compatível com todas as janelas, 
portas de correr e em harmónio

FIN-Vista 
Alumínio-madeira
Sistema modular de montantes e 
travessas para fachadas envidraçadas,
compatível com todas as janelas, 
portas de correr e em harmónio

FIN-Vista 
Alumínio-ForRes
Sistema modular de montantes e 
travessas para fachadas envidraçadas,
compatível com todas as janelas, 
portas de correr e em harmónio

1,4 / 1,3

npd

FIN-Fold Nova-line Plus
Alumínio-alumínio

1,4 / 0,97

npd

no mín. 2 pontos de  
fecho de segurança

230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio 230 cores de alumínio

230 cores de alumínio 9 cores de PVC 230 cores de alumínio 6 cores clássicas em madeira macia, 
6 cores modernas em madeira dura

6 cores de ForRes
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Visão geral dos produtos
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Desde 1969: 
sempre ao 
seu lado. 



Há 50 anos que a  
Finstral fabrica janelas 
com o núcleo de PVC.
Por que é que as nossas janelas são especiais? 
A resposta é muito simples: não deixamos nada em 
mãos alheias. Somos nós que fazemos tudo, desde o 
desenvolvimento dos perfis até à produção e montagem. 
A Finstral é um fabricante de janelas que opera em 
toda a Europa e conta com 1400 colaboradores e 1000 
distribuidores especializados em 14 países. Até hoje, a 
sede principal desta empresa familiar encontra-se em 
Unterinn, perto de Bolzano. Dispomos de 14 centros de 
produção, onde desenvolvemos e fabricamos sistemas 
de janelas, portas de entradas e jardins de inverno: as 
variantes são inúmeras, mas sempre com o núcleo de PVC. 
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1

2

3

Sempre 
em boas mãos.

 3. Fabricação de vidro isolante
É claro que no vidro também apos-
tamos na produção própria. Nas 
nossas modernas instalações de 
produção, fabricamos vidro isolante 
e vidro temperado de segurança 
da máxima qualidade. Só assim 
podemos garantir que cada vidro é 
suficientemente robusto para resistir 
aos mais exigentes requisitos de 
estabilidade. E só depois de superar 
uma série de exigentes controlos de 
qualidade internos e externos é que 
os nossos vidros duplos e triplos 
estão prontos.

 1. Desenvolvimento de produto 
Para garantir sempre uma qualidade ima-
culada, não deixamos nada ao acaso, des-
de a perfeita mistura do granulado de PVC 
até à produção do vidro isolante. Também 
nos encarregamos do desenvolvimento de 
novos sistemas, envolvendo pessoas com 
diferentes competências, desde a produ-
ção, e vendas, bem como da montagem. 
Desse modo, criamos sistemas de janelas 
perfeitamente adaptados entre si tanto na 
forma, como na função ou na côr, bem 
como criamos continuamente novos produ-
tos inovadores que cumprem os mais altos 
padrões de qualidade.

 2. Extrusão de perfis 
Perfis? Somos nós que os fabricamos, o que nos dá total liberdade 
para jogar com as cores e superfícies e nos permite oferecer perfis 

de PVC em massa pigmentada com diferentes tonalidades de branco 
e cinza. Também aplicamos as nossas especiais texturas e os satina-
dos diretamente sobre o perfil, obtendo superfícies únicas e duráveis 

de elevada qualidade.

Por quantas fases passa uma janela até que seja instalada em 
sua casa? Exatamente seis! Como é que temos a certeza?  
Porque fazemos tudo nós mesmos nas nossas próprias fábricas.



4

6

5

A empresa

 4. Produção de janelas 
Há 50 anos que a Finstral fabrica janelas.  
O que nunca mudou até hoje: o nosso elevado 
padrão de qualidade. Para se obter sempre 
uma janela perfeita, soldamos quatro barras 
de perfil, formando um aro ou uma folha de 
janela. De seguida, aplicamos as ferragens e 
os pontos de fecho de segurança, sempre de 
acordo com as exigências de cada cliente. Por 
norma, a folha da janela e o vidro são colados 
de modo a formar uma unidade robusta que 
oferece máximo conforto de manuseamento. 
Depois de superado o ultimo controlo, a janela 
está preparada para ser expedida.

 6. Montagem 
Desenvolvimento, produção, montagem e serviço: 
na Finstral, oferecemos sempre o pacote com-
pleto. A qualidade da montagem é examinada 
minuciosamente pelo instituto alemão de janelas 
de Rosenheim (i�) e certificada com base nos mais 
rigorosos critérios. Isso inclui o cumprimento dos 
prazos, uma montagem extremamente profissional 
e, evidentemente, disponibilidade total para escla-
recer quaisquer dúvidas relacionadas com janelas. 

 5. Logística 
Uma vez concluída a produção, as janelas 
são transportadas de uma das fábricas da 

Finstral diretamente para sua casa, sempre 
no dia acordado. Para cada produto, existe 

um pedido de produção individual, gerido 
informaticamente. Tal permite-nos garantir 

uma fiabilidade de entrega de 97 por cento.
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A
Alarme Exterior � Proteção � Roubo 53

Interior � Uso � Manuseamento  127
Alumínio Exterior � Design � Material 21

Exterior � Design � Cor/superfície 24 ss.
Interior � Design � Material 97
Interior � Design � Cor/superfície 102 s.

Aplicação em obra Centro � Aplicação em obra 86 ss.
Envolvente � Gestão � Montagem 138

Arco de meio ponto Interior � Design � Forma do aro  112 s.
Aro Exterior � Design � Forma do aro  27 ss.

Interior � Design � Forma do aro  108 ss.
Aro de janela Exterior � Design � Forma do aro 42 ss.
Aro de janela 
monobloco

Exterior � Design � Forma do aro 43

Aspeto típico de 
casa antiga

Exterior � Design � Elementos de estilo 49

B
Bandeira superior Interior � Uso � Tipos de abertura  120
Bite Interior � Design � Forma do aro  109
Bloqueio para 
crianças

Interior � Uso � Segurança de uso  128 s.

Botão de pressão Interior � Design � Puxadores  115 s.
Interior � Uso � Segurança de uso  128

C
Canto polido Centro � Isolamento � Calor/frio  80 s. 
Chave de fendas Exterior � Proteção � Roubo  51 ss.
Classic-line Exterior � Design � Forma do aro  28 ss.
Cristal Interior � Design � Forma do aro 110 s.

D
Design Exterior � Design 20 ss.

Interior � Design 96 ss.
Dobradiças Interior � Design � Dobradiças 116

E
Efeito metálico Exterior � Design � Cor/superfície  25

Interior � Design � Cor/superfície  103
Esquina em vidro Exterior � Design � Forma do aro  45 

Interior � Design � Forma do aro  113
Estanquidade Centro � Isolamento � Estanquidade  84
Estrutura madeira 
(alumínio)

Interior � Design � Cor/superfície  103
Exterior � Design � Cor/superfície  26

Estrutura madeira 
(PVC)

Interior � Design � Cor/superfície  101
Exterior � Design � Cor/superfície  22 s.

F
Fachada Exterior � Design � Forma do aro  44 s.
Ferragem de 
segurança

Exterior � Proteção � Roubo  52

Ferro-line Exterior � Design � Forma do aro  36 s.
FIN-72 Visão geral de produtos  146 ss.

Centro � Isolamento � Calor/frio  78 ss.
FIN-90 Visão geral de produtos  146 ss.

Centro � Isolamento � Calor/frio  78 ss.
FIN-Fix Centro � Aplicação em obra � Tipo de 

montagem  88 ss.
FIN-Fix Bloc Exterior � Proteção � Sol/calor  59
FIN-Fold Visão geral de produtos  146 ss.

Interior � Uso � Tipos de abertura  125
FIN-Ligna Visão geral de produtos  146 ss.

Centro � Isolamento � Calor/frio  78 ss.
FIN-Project Visão geral de produtos  146 ss.

Centro � Isolamento � Calor/frio  78 ss.
FIN-Slide Visão geral de produtos  146 ss.

Interior � Uso � Tipos de abertura  124

FIN-Vista Visão geral de produtos  146 ss.
Exterior � Design � Forma do aro  44

Folha combinada Exterior � Design � Forma do aro  40 s.
Exterior � Proteção � Sol/calor  56 s.

Folha revestida por 
completo em vidro

Interior � Design � Forma do aro  110 s.

ForRes Interior � Design � Cor/superfície  106
Interior � Design � Material  98

Funções de ventilação Interior � Uso � Ventilação  130 ss.

I
Isolamento Centro � Isolamento  76 ss.
Isolamento acústico Centro � Isolamento � Ruído  82 s.
Isolamento térmico Centro � Isolamento � Calor/frio  77 ss.

Visão geral de produtos  146 ss.
Instituto alemão 
de janelas de 
Rosenheim (ift)

Centro � Aplicação em obra � Tipo de montagem  86 ss.
Centro � Aplicação em obra � Vedação  93
Envolvente � Serviço � Garantias/certificados  140 ss.

J
Janela de aço Exterior � Design � Forma do aro 36 s.
Janela de correr Interior � Uso � Tipos de abertura  122
Janela oblíqua Interior � Design � Forma do aro  113
Junta Centro � Isolamento � Estanquidade  85

Centro � Isolamento � Ruído  82
Junta central Centro � Isolamento � Estanquidade  85
Junta de batente Centro � Isolamento � Estanquidade 85

M
Madeira Interior � Design � Cor/superfície  104 s.

Interior � Design � Material  97 s.
Montagem Centro � Aplicação em obra  86 ss.

Envolvente � Gestão � Montagem  138
Montagem com aro 
de renovação

Centro � Aplicação em obra � Tipo de 
montagem  90 s.

Montante Exterior � Design � Forma do aro  41
Montante de vidro Exterior � Design � Forma do aro  45

N
Nivelado Interior � Design � Forma do aro  108, 110
Nova-line Exterior � Design � Forma do aro  40 ss.

Interior � Design � Forma do aro  110 s.

O
Operação 
motorizada

Interior � Uso � Manuseamento  127

Oscilobatente Interior � Uso � Tipos de abertura  119

P
P2A Exterior � Proteção � Roubo  53

Interior � Uso � Segurança de uso  129
P4A Exterior � Proteção � Roubo  53

Interior � Uso � Segurança de uso  129
P5A Exterior � Proteção � Roubo  53

Interior � Uso � Segurança de uso  129
Painel Exterior � Design � Elementos de estilo  46 ss.
Palete de cores RAL Exterior � Design � Cor/superfície  24

Interior � Design � Cor/superfície  102
Parede envidraçada Exterior � Design � Forma do aro  44 s.
Peitoril Interior � Design � Acessórios  117
Película Exterior � Design � Cor/superfície  22, 24

Interior � Design � Cor/superfície  100
Perno tipo cogumelo Exterior � Proteção � Roubo  51 s.
Persiana Exterior � Proteção � Sol/calor  58 s.
Porta de abertura 
batente

Interior � Uso � Tipos de abertura   121
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Porta de correr Interior � Uso � Tipos de abertura  123 ss.
Porta de sacada Interior � Uso � Tipos de abertura  121
Porta de varanda Interior � Uso � Tipos de abertura 122
Porta janela Interior � Uso � Tipos de abertura  121
Portada de batente Exterior � Proteção � Sol/calor  62 ss.
Portada de correr Exterior � Proteção � Sol/calor 68 s.
Portada 
desdobrável

Exterior � Proteção � Sol/calor  62 ss.

Portada exterior Exterior � Proteção � Sol/calor 66 ss.
Portada interior Exterior � Proteção � Sol/calor 67
Pré-aro Centro � Aplicação em obra � Tipo de montagem  88 s.

Exterior � Proteção � Sol/calor  61
Profundidade Visão geral de produtos 146 ss.

Centro � Isolamento � Calor/frio 78 ss.
Proteção antirroubo Exterior � Proteção � Roubo  51 ss.
Proteção contra 
insetos

Exterior � Proteção � Insetos  72 s.

Proteção contra o 
calor

Exterior � Proteção � Sol/calor  55

Proteção contra 
olhares indiscretos

Exterior � Proteção � Olhares indiscretos  70 s.

Proteção contra 
perfuração

Exterior � Proteção � Roubo 53

Proteção contra 
ruídos

Centro � Isolamento � Ruído  82 s.

Proteção solar Exterior � Proteção � Sol/calor  54 ss.
Puxador Interior � Design � Puxadores  114 ss.
Puxador com chave Interior � Uso � Segurança de uso 128

Interior � Design � Puxadores 115 s.
Exterior � Proteção � Roubo 53

PVC Exterior � Design � Material  21
Exterior � Design � Cor/superfície  22 s.
Centro � Isolamento � Calor/frio  77
Interior � Design � Material  97 s.
Interior � Design � Cor/superfície  100 s.

Q
Quadrículas Exterior � Design � Elementos de estilo  49

R
Raffstore Exterior � Proteção � Sol/calor  60 s.
RC 2 Exterior � Proteção � Roubo  52
Reabilitação Centro � Aplicação em obra � Tipo de 

montagem  87 ss.
Envolvente � Gestão � Montagem  136

Reciclagem Exterior � Design � Material  21
Centro � Isolamento  77
Interior � Design � Material  98

S
Segurança Exterior � Proteção � Roubo  51 ss.

Interior � Uso � Segurança de uso  128 s.
Selo de qualidade Envolvente � Serviço � Garantias/certificados  141 s.
Sem aro Exterior � Design � Forma do aro  38 ss.

Interior � Design � Forma do aro  110 s.
Sem barreiras Interior � Uso � Tipos de abertura 124
Semi-nivelado Interior � Design � Forma do aro  108, 110
Sensor Exterior � Proteção � Roubo  53

Interior � Uso � Manuseamento  127
Sensor de janela Exterior � Proteção � Roubo  53

Interior � Manuseamento � Manuseamento  127
Separador Centro � Isolamento � Calor/frio  80
Serviço de atenção 
ao cliente

Envolvente � Serviço � Serviço de atenção ao
cliente  143

Serviço de 
arquitetura

Envolvente � Serviço � Serviço de atenção ao 
cliente 141

Sistema de 
montantes e fechos

Exterior � Design � Forma do aro  44 s.

Slim-line Exterior � Design � Forma do aro  32 s.
Soleira plana Interior � Uso � Tipos de abertura  124
Sombreamento 
têxtil

Exterior � Proteção � Sol/calor  57

Step-line Exterior � Design � Forma do aro  34 s.
Substituição Centro � Aplicação em obra � Montagem 90 ss.

Envolvente � Gestão � Montagem 138
Superfície lisa Interior � Design � Cor/superfície  100

Exterior � Design � Cor/superfície  22
Superfície texturada Interior � Design � Cor/superfície  100

Exterior � Design � Cor/superfície  22

T
Tipo de montagem Centro � Aplicação em obra � Tipo de montagem  86 ss.

Centro � Aplicação em obra � Vedação  93
Totalmente em vidro Exterior � Design � Forma do aro  38 ss.

Interior � Design � Forma do aro  110 s.
Translucidez Centro � Isolamento � Calor/frio  81

Exterior � Proteção � Sol/calor  55
Twin Exterior � Design � Forma do aro  40 s.

Exterior � Proteção � Sol/calor  56 s.

V
Valor dB Centro � Isolamento � Ruído 82

Visão geral de produtos 146 ss.
Valor de isolamento Centro � Isolamento � Calor/frio 77 ss.

Visão geral de produtos 146 ss.
Valor U Visão geral de produtos  146 ss.

Centro � Isolamento � Calor/frio  76 s.
Vedação Centro � Aplicação em obra � Vedação 93
Veneziana Exterior � Proteção � Sol/calor  57
Ventilação 
motorizada

Interior � Uso � Ventilação  132

Ventilação passiva 
para janelas 
integrada no ebaixo

Interior � Uso � Ventilação  132

Vidro anti-lesoes Interior � Uso � Segurança de uso  129
Exterior � Proteção � Roubo  53

Vidro duplo Centro � Isolamento � Calor/frio  80 ss.
Visão geral de produtos  146 ss.

Vidro de segurança 
laminado

Exterior � Proteção � Roubo  53
Interior � Uso � Segurança de uso  129

Vidro de segurança Exterior � Proteção � Roubo  53
Interior � Uso � Segurança de uso  129

Vidro de segurança
temperado

Interior � Uso � Segurança de uso  129 

Vidro fixo Interior � Design � Forma do aro  113
Vidro fosco Exterior � Proteção � Olhares indiscretos  70 s.
Vidro isolante Centro � Isolamento � Calor/frio  80 s. 
Vidro mate Exterior � Proteção � Olhares indiscretos  70 s.
Vidro ornamental Exterior � Proteção � Olhares indiscretos  70 s.
Vidro triplo Centro � Isolamento � Calor/frio  80 ss.

Visão geral de produtos  146 ss.
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