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Conectores de tubos 

Gama de produtos seleccionados de acordo com os diâmetros dos tubos 
Qualidade controlada - prEN ISO 14122-3 

Todos os conectores de tubos são fabricados em liga de alumínio de alta 
qualidade de acordo com a DIN 1725. 
O corrimão de sistemas com conectores de tubo  foi aprovado pela TÜV. 

Teremos satisfação em orientar os nossos clientes no planeamento da 
construção e nos assuntos  
referentes à segurança, carga e durabilidade. 

Serviço de planeamento 

Os nossos conectores de tubo em alumínio são fáceis de montar e estão 
sempre prontos para a instalação rápida e sem complicações de estruturas 
tubulares. Em alguns casos, deve planear-se a estrutura tubular com 
antecedência e organizar uma lista de peças para o respectivo projecto. 
Para esse efeito, a nossa equipa de planeamento oferece-lhe um serviço 
adicional:  
Os nossos serviços de planeamento  

Para todos os tipos de construção possíveis, desde sistemas de prateleiras 
até parapeitos de segurança, fornecemos aos nossos clientes planos de 
montagem personalizados, inclusive as listas de peças pertencentes aos 
conectores de tubos exigidos e os comprimentos de corte dos tubos. 
Assim, o planeamento das construções tubulares tornar-se-á ainda mais 
fácil e poderá realizar-se rapidamente, mesmo quando o tempo for 
demasiado escasso. 



Qualidades das superfícies de alumínio 

Com a selecção objectiva dos acabamentos da superfície, obterá sempre a 
qualidade apropriada: da estante do depósito até à loja do designer. 
De acordo com a exigência de qualidade, os conectores de tubos são 
fornecidos com as seguintes superfícies: 

• bruta
• polimento trowal
• polimento de alto brilho
• anodização técnica E6 / EV1
• anodização decorativa E5 / EV1
• revestimento em plástico colorido
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Selecção de cores 

Independentemente de se tratar de espaços de venda, stands de feiras ou 
instalações industriais e edifícios públicos de grandes dimensões: tem de 
haver uma harmonia na aparência! Para destacar as cores, os tubos e os 
seus respectivos conectores podem pintar-se na mesma tonalidade de cor 
ou em tonalidades de cores diferentes. 

A lacagem pode ser feita em qualquer tonalidade RAL desejada. 

Porca-luva M 6 galvaniada 
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