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INTRODUÇÃO. SÉRIE TANDEM1

A cortina de correr serie Tandem é uma solução para aqueles projetos em que se 
requer o aproveitamento de espaço, sem que o sistema invada a zona adjacente, 
e naquelas instalações que necessitam que o peso do sistema recaia sobre a 
guía inferior. 

Este documento é uma ferramenta técnica que pretende facilitar a instalação do 
produto. Esta ficha está composta por uma guía de possíbilidades de instalação 
ao que acompanha uma amostra de desenho cuidadoso e funcionalidade do 

produto, as características técnicas que tem a ver com as medidas de vidro, 
assim como os tipos de perfis de alumínio e das normas que cumpre Acristalia 
na fabricação deste produto.

Se necessita mais informações pode contactar com o nosso departamento 
técnico de Acristalia.
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CLASSIFICAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 

Todos os nossos vidros tem marcado  
ce segundo a norma UNE-EN 12150-1:2016 
obtendo a máxima classificação de resistên-
cia 1C1 segundo norma UNE-EN 12600:2003.

ACRISTALIA, MARCA DE QUALIDADE.

Acristalia fabrica todos os seus produtos 
debaixo de restritos controles de qualidade 
regularizados e especificados no sistema de 
gesão de qualidade conforme a norma UNE-EN 
ISO 9001: 2015 e  garantirá que todos os seus 
materiais utilizados na fabricação de seus pro-
dutos são de primeira qualidade cumprindo as 

seguintes normativas: alumínio com marcado 
 segundo marca o novo regulamento euro-

peu de produtos de construção (UE) 305/2011 
e a norma harmonizada une-en-15088:2006 
produtos de alumínio e ligas de alumínio para 
aplicações estruturais. Também, cumpre com 
as normas de qualidade para o tratamento 
superficial dos perfis Qualicoat, Qualanod e 
Qualideco.

CERTIFICADO ADESIVO ACRISTALIA 
SEGUNDO ETAG 002

Os resultados obtidos tem sido excelentes tan-
to a temperatura ambiente como em condições 
extrema de -20 ºC y +80 ºC chegando até quase 
quintuplicar seu poder de adesão ao valor máxi-
mo exigido pelas cortinas de cristal acristalia.

Resultados da prova:
Vidro - adesivo - perfil em U

Tubos de ensaio padrão (23 ºC / 50%HR)
Valor médio: 1,62 kN
Tubos de ensaio condicionados (24h a -20 ºC)
Valor médio: 1,22 kN
Tubos de ensaio condicionados (24h a +80 ºC)
Valor médio: 1,22 kN

ENSAIO DE PERMEABILIDADE DO AR E 
RESISTÊNCIA A CARGA DE VENTO 
SEGUNDO UNE-EN 1932:2014 Y UNE-EN 
1026:2017

Fechamento de cortinas de cristal de duas 
folhas deslizantes de dimensões totais 
3000 x 3000 com espessura de vidro de 10 mm 
e de 3000 x 3500 com espessura de vidro de 
12 mm.

Resultado da prova:

- Resistência da carga de vento
 De correr 3000x3000 mm con vidro 

de 10 mm - Classe 6.
 De correr 3000x3500 mm con vidro 

de 12 mm - Classe 6.

- Permeabilidad al aire
 De correr 3000x3000 mm con vidro 

de 10 mm - Classe 1.
 De correr 3000x3500 mm con vidro 

de 12 mm - Classe 1.

N.º Exp. 12 - 4178 -v 3260

Nº Exp. 1214463 - 1445

3,5 m
e= 12 m

e= 10 m
3 m

2,5 m

1,3 m1 m300 mm

As tampas são capazes de suportar 
peças de vidro até 100 kg.

Nesta secção se faz referência dos certificados e normativas de qualidade 
com as que cumpre acristalia na fabricação deste produto. Por um lado, se 
coletam os diferentes controles de qualidadeaos que somente neste sistema 
de fechamento referente a todos os materiais usados. Por outro lado, se 
menciona a classificação do nosso vidro. Também, os rolamentos em aço 

inoxidável aisi 316 que utiliza a serie tandem tem sido fabricados exclusiva 
para acristalia e não precisam manutenção. Estes rolamentos contam com um 
teste realizado em plena carga com uma resistência de até 200kg de peso por 
folha.

ENSAIOS2

Altura

Largura
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As cortinas de correr de Acristalia oferecem diferentes tipos de instalação 
que se adaptam as características dos projetos. Como mostra o infográfico 
inferior, se permite a instalação de até 10 folhas por sistema. A abertura pode 
ser central ou lateral. Também é posível realizar a abertura em ângulo para 
instalações com esquinas.

A instalação deve ficar de tal forma que desloque a folha u folhas principal se 
pode abrir ou fechar o sistema completo. Enquanto a suas medidas, as folhas 
da serie tandem podem ser até 3,5 metros de altura com vidros que podem ser 

temperados, laminados, com controle solar ou qualquer composição que seja 
10 ou 12 mm. Os acabamentos de perfis podem ser em qualquer cor da carta 
ral, anodizados e acabados em imitação madeira.

POSSÍBILIDADES DE INSTALAÇÃO 3



FICHA TÉCNICA  I  SISTEMA DE CORRER PANORÂMICO   I  SERIE TANDEMP. 8

acristalia.com

1. Guías continuas. Com guías inox em toda a longitude de correr, permite a abertura em ambos os sentidos. Contam com opção de incluir desagües.

2. Guía otimizadas. Desenhadas para facilitar a melhor evacuação e limpeza. Contam com tampas que embelezam a guía superior.

As de correr da serie tandem contam com duas opções para suas guías: 
continuos e otimizados.

As guías continuas (imagem 1) contam com guías inox em toda a longitude 
da guía, isto permite o dobro sentido de abertura. Estas guías contam com a 
opção de mecanizar os desagües para a correta evacuação da água, tanto em 
opção da guía na superficie como na guía embutida.

As guías otimizadas (imagem 2) tem recortados as guías de modo que permite 
só a bertura em um sentido deixando uma folha sempre fixa. Como vantagem, 
conta com maior facilidade na evacuação da água (não requer desagües), 
facilidade de limpeza da guía inferior e a melhora na estética do produto.
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1. Cerradura de seguridad. Apertura central. 

3. Cerradura de seguridad. Apertura 90º

5. Cierre pulsador

2. Cerradura de seguridad. Apertura lateral.

4. Uñero

Enquanto os sistemas de abertura, de correr tandem contam com as opções: 
fechadura de segurança abertura central (imagem 1), fechadura de segurança 
abertura lateral (imagem2), fechadura de segurança abertura 90º (ima-

gem3) ou puxador unha (imagem 4). O puxador unha se pode completar com 
fechamento de botão de pressão (imagem 5) para bloquear a folha. Esté irá 
instalado no marco lateral.
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A seguinte secção se compartilha as diferentes características técnicas desse 
produto.
O sistema de cortinas de correr de acristalia se tem projetado de tal forma que 
permite uma fácil evacuação de água e sujeira (imagem 1). O perfil utilizado 
de cada folha desta serie permite uma regulação de até 7mm o que beneficia a 
nivelação da instalação (ver imagem 4). Para melhorar a vedação do  sistema 
tem se integrado um felpudo nos fechamentos com marco lateral e no perfil 
da folha inferior (imagem 3 e 5). Também, as folhas se unem mediante juntas. 
(imagem 6).

A guía superior leva uma tampa de acabamento que embeleza para que a 
estética do produto e a instalação fiquem salvos nessa faixa que fica livre e 
não utilizada pelo sistema. (imagem 7).
A guía superior pode absorver até 16mm de desnível (imagem 2). Com o 
sistema anti roubo instalado, esta margem se reduz para impedir que as folhas 
podem-se levantar e tirar as guías. (imagem 8).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS4
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1a. Guías desenhadas para favorecer a saída de água e 
sua limpeza.

1b. Guías embutidas no solo que facilitam ainda 
mais o movimento sem obstáculos.

16 mm

2. A guía superior permite manobrabilidade e 
altura até 16 mm.

5. Desenho perfeitamente integrado, aberto e fechado.

6. Juntas entre paíneis para maior vedação.

6a. Junta padrão.

4. Regulação de altura de até 7 mm.

6b. Junta PVC opcional.

7. Tampas de acabamento. 8. As peças anti roubo impedem que a folha se levante, 
evitando a manipulação mal intencionada.

3. Vedação melhorada com fechos com marco lateral.

1. Desenho de guías prático e funcional, pensando também para que fiquem esteticamente integrados no ambiente.
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Versión: Marzo 2018
Denominación: Secciones Cortina 
Corredera - Série Tandem

Perfiles de hoja 
12,5mm

Perfiles de hoja 
10,5mm

Perfil
marco lateral

Tapa carriles
guía superior

Perfil guía  
superior T5

Perfil guía  
inferior T3

Perfil guía  
inferior T3

Vista secção  
paíneis

18 18

12,5 10,5

65 65

127 81

50

81

50
25

Perfil guía  
inferior T5

127

25

28,5

40

22,5

DIMENSÕES DOS PERFIS5
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