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VENEZIANO

I. ULTIMATE 16 e 25mm

  
CONCEITOS GERAIS 

O Veneziano de alumínio Ultimate têm uma vasta gama de cores e 
estilos, proporcionando soluções exclusivas e opções decorativas para 
cada janela.

Com laminas 16, 25mm de largura com diferentes cores e acabamentos, 
terá a possibilidade de eleger o que se adapta ao seu gosto e estilo 
pessoal. Os materiais de alta qualidade e os melhores sistemas de 
acionamento oferecem comodidade, controle de luz e desenho pessoal 
para o seu lar.

A caixa superior é em aço termolacado de 25 x 25 para o Veneziano 
com lâminas em 16 e 25mm. As referências 8592, 8593, 8594, 8595, 
8596 têm a caixa superior e a base na cor lisa mais aproximada. 

 

MEDIDAS GERAIS  
Sistema Altura cm Largura cm Área m2 Tolerâncias mm

Min Máx Min Máx Máx Altura Largura
16 mm 20 230 32 250 5 10/1000 2/1000

25 mm 20 250 32 250 6 10/1000 2/1000

• O estore não deve exceder a área máxima recomendada.

RECOLHA 

Espaço ocupado pelo estore recolhido 
 

ALTURA (cm) 16 mm 25 mm

100 9 8 

150 12 10 

200 14,5 12 

250 17 15 

300 - 18 
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VENEZIANO

ACIONAMENTO   

VARETA/CORDÃO

Subida e descida do Veneziano através de cordão. Possibilidade de regular as lâminas por meio 
de uma vareta de acrílico. 

SISTEMA ENTRE VIDROS

* Sistema de Varinha:  
Sobe e desce o estore, quando mencionado na encomenda. Cor branco. 
Altura da varinha é 700, 900 e 1080cm. 

* Sistema de Botão:  
Orienta as lamelas por meio de um cabo flexível. 
Botão branco, cinza e preto. 
Altura do cabo é 150 e 200cm. 

* Sistema de Manivela: 
O acionamento do estore, elevação e orientação das lâminas é feito através de manivela  
(cor preto).

SISTEMA GUIADO E RETENÇÃO NA BASE 

Sistema guiado e retenção na base 
 

GVA
RB

* Sistema guiado é indicado quando os estores são fixos em jane-
las oscilo-batentes ou em portas. Os cabos laterais (cabo aço 1mm) 
estão em tensão e passam através da caixa, pelos extremos das 
lâminas e pela base do estore. Podem ser fixos à parede ou ao chão, 
mencionar na encomenda. O estore pode ser acionado normalmen-
te através de cordão e vareta. 

* Sistema com retenção permite fixar a base do estore laminado, 
de forma a impedir que a base se movimente. É indicado quando os 
estores são fixos em portas ou em janelas oscilo batentes. 

* Opcional, ver tabela.
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VENEZIANO

* MONOCOMANDO CORRENTE 

Recomendado para estores de grandes dimensões ou nos que se encontram muito altos ou dentro de um vão com profundidade. 

Altura cm Largura cm Área m2

< 200 mínimo 20
5

> 200 mínimo 60

Corrente na cor branca, cinza e preto. A altura da corrente: 110, 125, 150, 175..  
O cliente deverá mencionar a medida pretendida. 

* MONOCOMANDO POR MANIVELA 

O estore é acionado por meio de uma manivela fixa para subir, descer e regular a lâmina. 

Sistema Altura cm Largura cm Área m2

Min Máx Min Máx Máx
16 e 25 mm 20 250 60 300 4,8

 

MOTOR

Os estores com lamelas de 25mm podem acionar-se (subida/descida e orientação de lamelas) por meio de um motor oculto na 
caixa superior.

Para a ligação motorizada (24 V), é necessário utilizar um Transformador fornecido com o estore. Indique o sistema de acionamento 
por meio de Interruptor ou por Comando à Distância. No caso do acionamento por Interruptor deverá pedir um por estore, se 
desejar Comando à Distância deverá instalar um Recetor por estore.

Nota: A motorização não é compatível com lamela perfurada. 

Sistema

 (Apx)

Altura (cm) Largura (cm) Área (m2)

Min Máx Min Máx Máx

25 mm (24V.) 60 240 60 270 4

Interruptor 

Interruptor Inis DC

24V

Tomada
Interruptor

Motor

230V

Comando à Distância 
Tomada Transformador

Recetor Radio

Motor

* Opcional, ver tabela.
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VENEZIANO

VERSÕES ESPECIAIS  

 

Dividido em 2 ou 3 na mesma calha. 
Considera-se 2 ou 3 estores independentes.

*Inclinado *Lamela recortada *Combinação de cores
Máximo 30º. Altura e largura maior. 
Comando aplicado sempre no lado mais alto.  

INSTALAÇÃO E MEDIÇÃO

DENTRO DE VÃO

Em caso de montagem dentro de vão é necessário ter em conta as seguintes deduções à medida 
mínima do vão: Altura: 15mm     Largura: 10mm     

A profundidade mínima necessária para montagens dentro do vão é de 28mm livres.

Com uma profundidade inferior, aconselha-se a montagem fora de vão.

FORA DE VÃO

Em montagem fora de vão, acrescentar no mínimo 10 mm à largura e 30 mm à altura ou ao espaço 
ocupado pela recolha do estore.

SUPORTES 
Parede Standard 

Teto 

Suportes Parede Standard: Os estores são fornecidos com suportes universais, que permitem a 
=xação dentro e fora do vão, para teto ou parede.

Suportes Teto: fornecidos no modelo entre vidros ou quando mencionado na encomenda.

 
Afastadores 6 e 10cm

*Afastadores: serão fornecidos a pedido do cliente e devem ser mencionados na encomenda.  
    Não aconselhamos o seu uso nos motorizados.

          

* Opcional, ver tabela.
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VENEZIANO

II. ESSENTIALS 25mm

CONCEITOS GERAIS

Solução elegante para janelas com lâminas 25mm de largura, com 
diferentes cores e acabamentos, terá a possibilidade de eleger o que 
se adapta ao seu gosto . 

Os materiais de alta qualidade e os melhores sistemas de acionamento 
oferecem comodidade, controle de luz e desenho pessoal para o seu lar.

A caixa é em aço termolacado de 19 x 27mm para o Veneziano com 
lâminas em 25mm. Topos de caixa e base na cor branca. 

MEDIDAS GERAIS   

Sistema Altura cm Largura cm Área m2 Tolerâncias
Min Máx Min Máx Máx Altura Largura

25 mm 20 250 32 250 5 10/1000 2/1000
• As medidas do estore não devem exceder as medidas recomendadas

RECOLHA  
Espaço ocupado pelo estore recolhido 

 

ALTURA (cm) 25mm
50 4

100 5

150 6

200 8

Posição do Comando 
 

Mod. A 
 Mesmo lado Drt Standard

Mod. B 
 Mesmo lado Esq



16 Versão 01/2015 - Rev.01

VENEZIANO

ACIONAMENTO  

VARETA/CORDÃO 

Subida e descida do Veneziano através de cordão. Possibilidade de regular as lâminas por 
meio de uma vareta de acrílico. 

SISTEMA ENTRE VIDROS

* Sistema de Varinha:  
Sobe e desce o estore, quando mencionado na encomenda. Cor branco. 
Altura da varinha é 700, 900 e 1080cm. 

* Sistema de Botão:  
Orienta as lamelas por meio de um cabo flexível. 
Botão branco, cinza e preto. 
Altura do cabo é 150 e 200cm. 

SISTEMA GUIADO E DE RETENÇÃO NA BASE
 

Fixador Redondo  Fixador Frontal
* Sistema guiado 
O sistema guiado utiliza fio cord à cor aproximada da lamela.  
Indicado para manter o estore fixo quando a aplicação é numa porta, 
janela de abrir ou oscilo-batentes.

Jogo Anclage

* Sistema de retenção na base 
O sistema permite fixar a base do estore laminado, de forma a impedir que a base se movimente. 
É indicado quando os estores são fixos em portas ou em janelas oscilo-batentes. 

* Opcional, ver tabela.
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VENEZIANO

VERSÕES ESPECIAIS  

 

Dividido em 2 ou 3 na mesma calha. 
Considera-se 2 ou 3 estores independentes.

*Inclinado *Lamela recortada *Combinação de cores
Máximo 30º. Altura e largura maior. 
Comando aplicado sempre no lado mais alto.  

INSTALAÇÃO E MEDIÇÃO
DENTRO DE VÃO

Em caso de montagem dentro de vão é necessário ter em conta as seguintes deduções à medida 
mínima do vão: Altura: 15mm     Largura: 10mm     

A profundidade mínima necessária para montagens dentro do vão é de 30mm livres.

Com uma profundidade inferior, aconselha-se a montagem fora de vão.

FORA DE VÃO

Em montagem fora de vão acrescentar no mínimo 10 mm à largura e 30 mm à altura ou ao espaço 
ocupado pela recolha do estore.

SUPORTES 
Parede Standard 

Teto 

Suportes Parede Standard: Os estores são fornecidos com suportes universais, que permitem a 
=xação dentro e fora do vão, para teto ou parede.

Suportes Teto: fornecidos no modelo entre vidros ou quando mencionado na encomenda.

 
Afastador 6 e 10cm

* Afastadores: serão fornecidos a pedido do cliente e devem ser mencionados na encomenda. Não 
aconselhamos o seu uso nos motorizados.

* Opcional, ver tabela.
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VENEZIANO

IV. VENALUX XL 50mm

 

CONCEITOS GERAIS

O estore de lâminas de alumínio com 50 mm de largura. A caixa superior de aço de 51x57mm, tal como a base, é 
lacada à cor do estore (ou aproximada). 

MEDIDAS GERAIS

Sistema  Altura cm Largura cm
Área m2

Tolerâncias
Min Máx Min Máx Altura Largura

50mm 20 300 60 240 7 10/1000 3/1000

• As medidas do estore não devem exceder as medidas recomendadas.

•   Se a largura do estore for superior a 200cm ou com uma área maior que 3m2, recomenda-se o acionamento motorizado do 
estore (devido ao peso). 

•   Com o sistema de acionamento standard (comando elevação e orientação do mesmo lado), para um estore  de largura inferior 
a 60cm, os comandos terão de ser colocados um de cada lado. 

RECOLHA
Espaço ocupado pelo estore recolhido 

 
ALTURA (cm)   

Fio Escada Cinta Lisa
Cinta 

Decorativa
50 9.4 9.7 10.7

150 10.2 11.7 12.7

200 11.3 14.2 15.2

250 12.7 15.2 16.2

Posição do Comando

Mod. A  

Mesmo Lado - Drt Standard

Mod. B 

 Mesmo Lado - Esq Standard

Mod. C 
Elevação Drt, Orientação Esq.

Mod. D 
Elevação Esq., Orientação Drt.
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VENEZIANO

ACIONAMENTO   

 CORDÃO

Berloca

Branca Inox

Cor 100, 100P Restantes cores

O Veneziano 50mm aciona-se com o cordão. Um para subir/descer e dois para regular as lamelas.  
A posição dos cordões pode ser do mesmo lado (standard) ou um em cada extremidade. Os 
puxadores de acionamento são em madeiras na cor 100 ou 100P, restantes em inox. 

 MOTOR

O Veneziano 50mm pode acionar-se por meio dum motor de 230V (subida/descida e regulação de lamelas). 
Disponível apenas na versão fio escada.

Deve ser indicado o sistema de acionamento por Interruptor ou por Comando à Distância. No caso de acionamento 
por Interruptor deve aplicar um por estore; se desejar Comando à Distância deverá instalar um Recetor Exterior por 
estore, ou pedir motor com Recetor Incorporado.

Interruptor 
 

Comando à Distância 

ACABAMENTOS   

FIO ESCADA 50mm

O modelo standard funciona com fio escada, podendo também ser motorizado.

CINTA LISA 25mm e * DECORATIVA 38mm

No modelo com cinta, o cordão passa através das lamelas e a furação fica escondida 
com a cinta.  Não se encontra disponível na versão motorizada. 
Atenção: Cinta decorativa - cor única/lisa para o exterior.

* Opcional, ver tabela.
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VENEZIANO

INSTALAÇÃO E MEDIÇÃO 

DENTRO DE VÃO 
Em caso de montagem dentro de vão é necessário ter em conta as seguintes deduções à medida 
mínima do vão: Altura: 15mm     Largura: 10mm     

A profundidade mínima necessária para montagens dentro do vão é de 65mm livres.

Com uma profundidade inferior a 65 mm, aconselha-se a montagem fora de vão.

SUPORTES 

Suportes de Fixação Standard: os estores são fornecidos com suportes universais, que 
permitem a fixação dentro e fora do vão, para teto ou para parede. 

 
 
Afastador 10 cm 

* Afastadores: serão fornecidos a pedido do cliente. Neste caso é muito importante referir o 
afastamento pretendido para que as laterais das sanefas fiquem com o comprimento necessário 
para ocultar todo o afastador.

* Opcional, ver tabela.
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VENEZIANO

V. VENEZIANO MADEIRA  
      25 e 50mm

 CONCEITOS GERAIS  

O estore Veneziano de Madeira ABACHI WOOD de 25mm apenas podem 
ser fornecidos com funcionamento manual e com fio escada. 

Estes estores podem ter funcionamento manual ou motorizado e podem 
ser fornecidos com acabamento fio escada ou cinta.

 MEDIDAS GERAIS  
 

Sistema  Altura (cm) Largura (cm) Área
m2

Tolerâncias
Min Máx Min Máx Altura Largura

25mm 20 260 40 200 2 3/1000 2/1000

50mm 20 300 20 240 5 10/1000 3/1000

• As medidas são aproximadas e não devem exceder a área máxima recomendada.  
 • Se a largura do estore for superior a 170cm ou com uma área maior que 5m2, recomenda-se o acionamento motorizado do 
estore (devido ao peso).   

• Nos estores 50mm, o acionamento de um estore de 60cm largura, os comandos terão de ser colocados um de cada lado. 
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RECOLHA
Espaço ocupado pelo estore recolhido 

 
ALTURA (cm)  Fio Escada Cinta Lisa Cinta Decorativa

25 mm 50 mm 50 mm 50 mm

50 12 11 12 13

100 19 15 18 19

150 27 20 23 26

200 35 24 27 30

250 42 28 32 34

300 - 32 37 41

Posição do Comando

Mod. A 
 Mesmo Lado - Drt Standard

Mod. B  
Mesmo Lado - Esq Standard

Mod. C 
 Elevação Drt, Orientação Esq.

Mod. D 
Elevação Esq., Orientação Drt.

Mod. C e Mod. D só para Veneziano de Madeira de 50mm

ACIONAMENTO

CORDÃO

 O Veneziano de Madeira aciona-se com o cordão. O estore de 25mm é acionado por cordão para subir/descer 
e estará sempre junto numa das extremidades (esquerda/direita) e regula as lamelas com uma varinha. Nos de 
50mm, um para subir/descer e dois para regular as lamelas. A posição standard dos cordões é ser do mesmo 
lado, para ser um em cada extremidade deverá mencionar na encomenda. Os puxadores de acionamento são 
em madeira..

 MOTOR

 
O Veneziano de Madeira 50mm pode acionar-se por meio dum motor de 230V (subida/descida e regulação de lamelas). 
Disponível apenas na versão standard (fio escada).

Deve ser indicado o sistema de acionamento por Interruptor ou por Comando à Distância.

No caso de acionamento por Interruptor deve aplicar um por estore; se desejar Comando à Distância deverá instalar um Recetor 
por estore, ou pedir motor com Recetor Incorporado.

Interruptor Comando à Distância
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 ACABAMENTOS  

FIO ESCADA 25 e 50mm

O fio escada de 25mm está disponível apenas para lamelas de 25mm.

O fio escada de 50mm está disponível apenas para lamelas de 50mm.

CINTA LISA 25mm e * DECORATIVA 38mm

Como na cinta lisa, o cordão passa através das lamelas e a furação fica escondida com a cinta. A 
cinta decorativa de 38mm está disponível apenas para lamelas de 50mm.   
Não se encontra disponível na versão motorizada.  
Atenção: Cinta decorativa - cor única/lisa para o exterior.

TIPO DE SANEFA

A sanefa pode ser aplicada de várias formas: 
Frontal      Esq.          Drt.              U    Dupla 
                                                          Standard

Veneziano de Madeira de50mm:  
• Sanefa boleada: Standard
 • Sanefa Lisa: mencionar na encomenda.

• A sanefa é fixada à caixa com íman.
 • Mencionar na encomenda o tipo de sanefa.

• *  Opção de Sanefas Duplas. 

* Opcional, ver tabela.



30 Versão 01/2015 - Rev.01

VENEZIANO
 INSTALAÇÃO E MEDIÇÃO  

 
INSTALAÇÃO DE 2 ESTORES EM ÂNGULO 90º

Em caso de montagem de dois estores com ângulo de 90º deduzir 
8cm à largura de um deles (figura 1).

Em caso de montagem de dois estores em U deduzir 16cm à 
largura do estore central (figura 2).

INSTALAÇÃO DE 2 ESTORES CONTINUOS

Instalação Fora de Vão            Instalação Dentro de Vão

Em caso de instalação dentro do vão de dois estores que partilhem 
a sanefa, a largura total dos estores deve ser 20mm menor que 
a largura da sanefa.

Em instalações fora do vão de dois estores que partilhem a sanefa, 
a largura total da sanefa deve ser 30mm maior do que a soma da 
largura dos estores.

A largura máxima de uma sanefa é de 2,80m. 

DENTRO DE VÃO

Em caso de montagem dentro de vão é necessário deduzir à medida do vão: 10mm à largura 
e 15mm à altura.

A profundidade mínima necessária para montagens dentro do vão é de 65mm livres.

Com uma profundidade inferior a 65 mm, aconselha-se a montagem fora de vão.

FORA DE VÃO

Em montagem fora de vão há que ter em conta os cantos da  sanefa. Acrescentar no mínimo  à 
largura 10mm e às altura 50mm, bem como o espaço ocupado pelo recolhimento se necessário.

Para assegurar um ótimo acabamento entre sanefas deve indicar se vão estar dois ou mais estores 
juntos. A sanefa em U acrescenta 20mm a largura total do estore.

A largura máxima da sanefa é de 2,80m.

SUPORTES

Standard *Suporte zincado 

Suportes Standard: os estores são fornecidos com suportes 
universais, que permitem a fixação dentro e fora do vão, para teto 
ou para parede. 

 

Afastador 6 e 10 cm
 
Afastador Extensível  
11/16 e 6/24cm

*Afastadores: serão fornecidos a pedido do cliente. 
Neste caso é muito importante referir o afastamento 
pretendido para que as laterais das sanefas fiquem com 
o comprimento necessário para ocultar os afastadores. 
Os afastadores devem ser mencionados na encomenda. E não 
aconselhamos o seu uso nos motorizados. 

* Opcional, ver tabela.
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VI. BRISA SOLAR  
 

 CONCEITOS GERAIS
C80mm Z90mm Os estores Brisa Solar são a forma mais eficiente e flexível de 

controlo solar e de luminosidade. 

Disponíveis em lâminas orientáveis de 80 mm curvas e em 90 
mm em forma de Z, permitem um maior controlo da radiação 
solar no interior dos edifícios e uma considerável redução de 
consumo de energia. 

Produto com marcação CE, conforme norma 13659:2004.

Vantagens:  
- Poupança de consumo de energia 
- Ótima regulação da luz 
- Melhor distribuição da luz natural 
- Eliminação de reflexos 
- Sistema flexível e versátil 
- Embelezamento das fachadas.

 MEDIDAS GERAIS  
 

Sistema  Altura (cm) Largura (cm) Área Tolerâncias (mm)
Min Máx Min Máx m2 Altura Largura

MANIVELA 20 400 40 400 10 5/1000 10/1000

MOTOR 20 400 50 400 18 5/1000 10/1000

• As medidas não devem exceder a área máxima recomendada.

 MEDIÇÃO 
Medir o vão em três pontos: a altura medida total; a largura medida mais estreita. 
Nota: Considera-se sempre o estore visto de dentro para indicação do lado do comando manivela.
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 RECOLHA 

ALTURA (cm) 
TIPO LÂMINA

80 mm 90 mm

100 18 17

150 21 20

250 26 24

300 29 27

400 34 30

 ACIONAMENTO  
MANIVELA 
Manivela a 90º (standard) ou a 45º (opcional). Fornecida com 75% da altura do estore, salvo indicação na encomenda

MOTOR 
Motor de 220V para Interruptor (standard) ou para Comando à Distância (opcional).   
Deve ser indicado o sistema de acionamento por Interruptor ou Comando à Distância. No caso de acionamento por Interruptor 
deve aplicar um por estore; se desejar Comando à Distância deverá instalar um Recetor Exterior por estore, ou pedir motor com 
Recetor Incorporado.

Interrutor Comando à Distância
Motor com recetor 
incorporado

 

 CARATERÍSTICAS TÉCNICAS  
CAIXA SUPERIOR

Caixa superior em forma de U, em aço galvanizado lacado. 

LÂMINAS

80mm                  90mm

Lâminas de 0,4mm de espessura, compostas por uma liga especial de alumínio lacado. As furações 
que permitem a passagem da fita são bordeadas para evitar o desgaste da fita de elevação.     
A sustentação e orientação das lâminas é feita por Fio Escada (100% Poliéster) e Fitas de Elevação 
(terylene), resistente aos raios UV.

BASES

Base é em alumínio extrudido, anodizado natural ou lacado, adaptada à forma da lâmina.
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*SANEFAS Chapa Lacada Alumínio Lacado Sanefa perfilada de 2mm

120x150 
120x190 
120x230 
120x250 
120x280 
120x300

120x150 
120x190 
120x230 
120x250 
120x280 
120x300

 

120x150

FIXAÇÃO

Guia Lateral 
Fixação Direta  
Standard

Guia Frontal 
Fixação Frontal com Fixadores 
(Opção)

Guia Central  
com aplicação de fixadores  
(Opção)

*Guia Especial 
C80mm     Z90mm

*Fixação com cabo aço 
Chão                        Parede

*Fixadores Guia 
55-70, 70-100 e 100-145 

Mencionar na encomenda Mencionar na encomenda Aplicação 60-60cm (recomendado) 

*Guia A *Guia B *Guia C *Guia D
38,7

39,2

19

39,2

39,2

38,7

39,2

71,07

Mencionar na encomenda.

TIPO INSTALAÇÃO  

 
Suporte Teto 

Stantard 

*Suporte Antideslizante  
      Zincado

*Suporte Frontal 
      Zincado

*Suporte Guia A, B, C, D  
Suporte de fixação ao teto, Zincado

Mencionar na encomenda. Mencionar na encomenda Mencionar na encomenda. 

* Opcional, ver tabela.


