
O sistema de ferragens LM: 
uma nova leveza na indústria de

 fabricação de janelas.

Ferragens para janel as

Ferragens para portas

Ferragens para portas de correr

tecnologia de ventil ação e construção

A   lumínio.
Um futuro radiante em
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Você é a nossa prioridade  
número um.

Sede da SIEGENIA-AUBI em Wilnsdorf
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Não construímos janelas para edifícios, 
mas para pessoas.

Quer você seja fabricante de janelas, cons-

trutor ou arquiteto: na SIEGENIA-AUBI os 

seus interesses são representados desde o 

primeiro momento. 

No entanto, não foi apenas isso que nos 

tornou o líder de inovação na indústria de 

ferragens de janelas. Os nossas inovações 

têm vindo a se estabelecer paulatinamente 

como uma referência a nível mundial. Seja 

ela devido às ferragens acopláveis de haste 

deslizável, as peças de armação ajustáveis 

e dobradiças universalmente aplicáveis ou 

a usinagem de perfis perfurável para as 

engrenagens de encaixe: a inovação é para 

nós uma tradição. Somos fiéis ao lema da 

nossa empresa: atribuímos funções às portas 

e janelas, ventilamos espaços e criamos 

as melhores soluções em conjunto com os 

nossos parceiros. 

A fim de honrar esta afirmação, investi-

mos na pesquisa e desenvolvimento e no 

gerenciamento de processos. Deste modo, 

os nossos clientes podem ter certeza da 

elevada qualidade consistente do 

produto que excede em muito os 

requisitos legais. 

Para monitorar esses padrões 

rigorosos, todas as nossas linhas 

de produto têm que passar com sucesso 

o particularmente rigoroso programa de 

certificação QM 328.

Temos o prazer de apresentar os nossos 

produtos de alumínio neste folheto como um 

exemplo da política consistente de inovação 

da SIEGENIA-AUBI que vai ao encontro, em 

todos os sentidos, das crescentes exigências 

e expectativas de fabricantes e arquitetos. 

Desde soluções inteligentes detalhadas 

até a otimização de todo o processo de 

produção, é implementado o potencial de 

redução de tempo e de custos, melhorando 

a rentabilidade para o setor da indústria de 

fabricação de janelas. 

Simultaneamente, a nossa família de alu-

mínios oferece um design elegante e uma 

ampla gama de produtos para praticamente 

todas as aplicações. Veja você mesmo!
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Sistema modular LM.

Linhas de ferragens

Dobradiças e compassos individuais

Gama de acessórios universais

LM 2200 
(80 kg)

LM 4200 
(130 kg)

Dobradiça 
 e compasso 

LM 4200

Dobradiça 
e compasso 

LM 2200

Dobradiça 
e compasso  

axxent

Dobradiça 
e compasso 
LM-DK200

Dobradiça   
LM-D300

axxent 
(130 kg)

LM-DK200 
(200 kg)

LM-D300 
(300 kg)

Acessórios universais: fechos laterais, fechos centrais, compassos adicionais, acessórios, manetes

+ + + + +
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O mestre de logística. Ou seja: LM.

Ao reduzir os custos, é possível aumentar as 

chances no mercado. Tão simples como este 

princípio são as várias possibilidades do 

sistema modular LM. 

O espectro de linhas de ferragens LM 4200, 

LM 2200, LM-DK200, LM-D300 e axxent 

convencem pela consequente redução de 

componentes individuais e pela quantidade 

de componentes pré-montados. Isso agiliza 

a produção e a montagem.

O sistema LM é um verdadeiro mestre de 

logística, e isso é devido ao fato de todas as 

linhas se diferenciarem apenas nas dobra-

diças e nos compassos. Toda a gama de 

acessórios – seja de fechaduras, compassos 

adicionais, engrenagens de encaixe, catra-

cas, etc. – pode ser combinada livremente 

em todas as linhas. Isso simplifica o arma-

zenamento e manuseio, aumentando a fle-

xibilidade quanto à colocação de ferragens 

para diferentes tipos de janelas. Eficiência é 

apenas uma questão de inteligência.

logística bem planejada:  
o Multi-container da siegenia-auBi.
O sistema modular LM estende-se à embala-

gem em caixas de papelão. As medidas de 

cada caixa correspondem de forma perfeita 

com os intervalos do Multi-Container. Pela 

combinação de várias unidades, a área total 

do contêiner ou da Europalete é utilizada de 

forma otimizada. Assim, são alcançados efei-

tos de agilização ideais em toda a cadeia 

logística.
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O nosso conceito
de inovação.
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As ferragens de produção  
otimizada LM 4200iP.

Quando os nossos engenheiros aperfeiçoam 

um produto apenas em termos técnicos, 

nós chamamos isso de desenvolvimento 

contínuo. No entanto, uma melhoria se torna 

inovação apenas quando uma outra dimen-

são econômica é adicionada à dimensão 

técnica. Para nós, portanto, liderança na 

inovação significa sempre que as nossas 

inovações fornecem aos nossos fabricantes 

uma clara vantagem competitiva. 

No que diz respeito ao conceito de fer-

ragem LM 4200iP esta questão pode ser 

respondida com um "sim" inequívoco.

Devido ao uso consistente de medidas de 

racionalização, os processo de produção 

do LM 4200iP são racionalizados de forma 

sustentável, sendo que o comprovado LM 

4200 é integrado em um conceito global 

inteligente. Isto conduz a uma redução 

substancial de custos.

 Processo seguro de produção, entre outras 

coisas através do melhoramento da ergonomia 

do posto de trabalho e o uso coordenado de 

tecnologia de máquinas 
 Racionalização dos passos individuais de pro-

dução e aumento do grau de automação

 Elevado grau de pre- 

montagem: redução 

das peças individuais 

em até 50%

 Embalagens a granel  

de grande dimensão

 Planejamento com gasto mínimo de mate-

rial: conjuntos lógicos padrão

 Montagem mais rápida: economi-

za até 40 % de tempo 

(ferragem da folha incl. baguetes 

do vidro)
 Estética sofisticada e familiar e 

elevada funcionalidade do siste-

ma LM 4200

–40 %
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Engrenagem de encaixe LM.Usinagem de perfis 
perfuráveis.

Manete LM GLOBE RR.

Compatível com o novo processo de 

perfuração: as nossas engrenagens de 

encaixe compactas é a solução ideal 

para perfis de folhas muito finos.

  Componente compacto com menos peças 

de ferragens
  Dispositivo contra manejo incorreto inte-

grado e função de bloqueio para o fecho 

central
  Com aplicação universal, mas ideal para 

perfis muito finos
  Compatível com a alavanca LM GLOBE 

RR, a alavanca TITAN e qualquer alavan-

ca existente no mercado com eixo de 

 7 mm
  De fácil operação e segurança (proteção 

antiarrombamento) 
  Opções avançadas na cor e design

Um processo completamente inovador  

possibilita que os perfis de ranhura Euro  

sejam uma verdadeira concorrência 

para sistemas com grandes câmaras de 

ferragens.

  Usinagem de perfis apenas por deforma-

ção do material 
  Sem mais processos demorados de fresa-

gem e perfuração
  Apenas duas etapas de trabalho: perfura-

ção da câmara do perfil e da sobreposi-

ção
  Permite uma montagem eficiente e econô-

mica de engrenagens de encaixe
  Torna os perfis de ranhura Euro mais do 

que competitivos

Parece bom: vantagens na logística  

e montagem.

  Design moderno 
  Encaixável 
  Instalação simples no local
  Prevenção de danos no transporte
  As janelas podem ser empilhadas durante 

o transporte
  Versões: padrão e travável com função  

TBT integrada
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Componentes laterais de 
dobradiças encaixáveis.

Angulo com encaixe  
e falsa manobra.

A nova deflexão de canto é perfeita: 

a fixação é efetuada apenas com um 

grampo.

  Tempo de instalação mais curto e redu-

ção de custos, devido à fixação com 

grampos
  Dispositivo contra manejo incorreto inte-

grado com Hub de grande capacidade 

para a liberação 
  Peça da armação com funções de fecho 

e de batente integradas

Componentes inteligentes de construção 

para um sistema de ferragens eficiente: 

dobradiças encaixáveis para uma monta-

gem ainda mais rápida.

  Peças de fixação pré-montadas e para-

fusos nas peças laterais da ferragem da 

armação
  Fácil instalação em segundos: inserir e 

parafusar as peças de ferragens nas 

ranhuras da armação
  Eixo do parafuso em posição angular 

para facilitar o uso de ferramentas de 

aperto manuais e automáticas
  Elevado nível de segurança funcional 
  Com aplicação universal, DIN usável 

tanto à direita como à esquerda

Melhor prevenir do que remediar: o dis-

positivo falsa manobra na manete como 

proteção adicional.

  Componente compacto, com manete 

parafusável
  Função de fácil utilização também para 

elementos de janela elevados através do 

posicionamento no ponto de aplicação 

da força
  Estabilizador adicional de sobreposição 

de folhas

Dispositivo com falsa  
manobra na manete.
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Arquitetura arejada e de fácil 
instalação.

ADAC-Zentrale München, Arquitetos: Sauerbruch Hutton
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130 kg 80 kg

LM 4200 e LM 2200: 
A série LM deseja tornar o  

seu trabalho mais leve.

A leveza visual da nova arquitetura é com-

pensada no sistema modular pré-montado 

das ferragens LM 4200 pela facilidade de 

instalação. Elas precisam de menos com-

ponentes, menos unidades de embalagem 

e os compassos das folhas rotativas com 

parafusos tornam a perfuração excedente. 

Quer seja 

pelo ajuste lateral e vertical contínuo, sem 

ter que desenganchar a folha ou a simplifi-

cação de apenas dois tamanhos diferentes 

de compassos: você nunca teria instalado 

uma ferragem oscilo-basculante de forma 

tão rápida, barata e eficaz. O mesmo se 

aplica às ferragens LM 2200, uma vez que 

este utiliza o mesmo sistema modular.

lM 2200  
  Passagem de dobradiça de no mínimo 

3,5 mm
  A dobradiça tem uma aparência estética 

de duas peças
  Conexão rápida do compasso projetada  

e da dobradiça através da função de 

grampo
  Outras características técnicas similares 

ao LM 4200

lM 4200 
  Sistema modular pré-montado para mon-

tagem e armazenamento eficientes
  Componentes da ferragem DIN utilizáveis  

à direita e à esquerda
  Componentes da dobradiça da armação  

fixáveis com grampos
  Fecho central igual tanto vertical como 

horizontalmente
  Em termos estéticos, o terminal da dobra-

diça de três peças é conectado ao perfil 

da folha alinhado e na horizontal
  Todas as ferragens são inoxidáveis
  Disponível em muitas cores RAL e na  

 nova superfície INOX
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Um axxent no invísível.

Landeskreditbank Baden-Württemberg, Arquiteto: Weinmiller
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axxent e axxent motion:
concentram-se no essencial.

O estilo claro e contornos da arquitetura de 

vidro contemporânea tem sido muitas vezes 

perturbado pelo ponto de rotação dos caixi-

lhos das janelas. Graças ao sistema axxent, 

agora estes são invisíveis. Este sistema 

providencia aos arquitetos opções de design 

atrativas e aos construtores um design de 

janelas elegante. Também na instalação, o 

sistema axxent atinge pontuação elevada 

através da redução ao essencial: os seus 

componentes compactos fixáveis tornam o 

sistema extremamente eficiente. O movi-

mento axxent tem como objetivo o invisível: 

um sistema de acionamento por corrente 

totalmente oculto. Deste modo, é consegui-

da em janelas basculantes e claraboias com 

sistemas exigentes uma perfeita combinação 

de design e conforto.  

axxent drive dk e axxent drive 
  Design de tecnologia totalmente oculta
  Combinação consistente de fachadas de 

edifícios sofisticados, com maior facilida-

de de operação 
  Abrir, fechar, inclinar ou abertura rotativa 

pressionando um botão
  Podem ser conectados até oito aciona-

mentos em simultâneo 
 

axxent
  Pontos de rotação ocultos apoiam a 

realização de larguras frontais de perfil 

estreitas
  Montagem rápida através de componen-

tes compactos fixáveis
  Universalmente aplicável em ranhuras da 

armação de 10 até 14 mm
  Maior ângulo de abertura de 110°  

na posição de rotação
  Função de encaixe dos compassos na 

posição de inclinação
  Componentes de ferragens universais 

para todos os tipos de abertura 
  Vasta gama de acessórios, tais como 

ferragens de proteção contra roubo e 

sistemas de monitoramento

130 kg
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O vidro é um peso pesado da moda.

Garibaldi Area Mailand, Design: Progetto cmr Massimo Roj Architects, Cliente: Beni Stabili
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LM-D300 e LM-DK200:
a solução de suporte de carga para  
grandes superfícies envidraçadas.

Fachadas de vidro de grandes dimensões 

trazem leveza ao edifício, mas são extrema-

mente pesadas. Para a tecnologia de fer-

ragens isso representa um desafio extremo 

em relação à capacidade de carga. Com 

soluções especialmente desenvolvidas para  

estes pesos pesados a SIEGENIA-AUBI su-

blinha a sua posição como líder de mercado 

no setor do alumínio. 

O LM-D300 foi concebido para folhas gira-

tórias com até 300 kg de peso. Para janelas 

oscilo-basculantes com até 200 kg de peso 

existe o LM-DK200. Ambos os sistemas 

apresentam opções de ajuste altamente 

flexíveis, uma vasta gama de acessórios e  

a possibilidade de integração em sistemas 

de monitoramento e de gerenciamento de 

edifícios.

lM-dK200
  Variantes de abertura oscilo-basculante e  

do tipo "Tilt before turn" (inclinar antes de 

rodar)
  Ajuste lateral e da altura contínuo 
  Logística eficiente através de sistema 

modular de compensação entre produtos
  Ampla gama de acessórios
  Combinação com isolamento sonoro, 

térmico e proteção contra roubo

lM-d300
  Variante de abertura rotativa
  Ferragens laterais das dobradiças parafu-

sadas 
  Ajuste contínuo da altura
  Elevado grau de estabilidade e imper-

meabilidade devido à dobradiça central 

adicional
  Logística eficiente através de sistema 

modular de compensação entre produtos
  Ampla gama de acessórios
  Combinação com isolamento sonoro, 

térmico e proteção contra roubo

300 kg 200 kg
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É tempo de por um travão
nos custos.
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A nossa gama de acessórios serve de  
alavanca à relação custo-benefício.

produção mais rápida, acabamento 
sem delongas.
Reconhecer que o tempo é um fator de custo 

da produção e instalação, mostra que as 

inovações da SIEGENIA-AUBI são especial-

mente concebidas com vista às necessida-

des dos fabricantes e arquitetos. Isto não 

se aplica somente a nossos sistemas de 

ferragens, mas também a toda a gama de 

acessórios. Elas são versáteis e flexíveis o 

suficiente para serem aplicadas virtualmente 

a todas as soluções do dia a dia e de proje-

to. Exemplo disso é a nova manete 

LM GLOBE RR fixável com grampo e sem 

ferramentas adicionais como apresentado 

aqui.

Maior flexibilidade, maior eficiência.
A nossa gama de manetes multifacetada 

agora também está disponível com rosetas 

redondas para oferecer maior flexibilidade 

em termos de design. Isto dá a janela não 

apenas uma estética atraente, mas através 

de um design inteligente de produto oferece 

também vantagens claras em termos de 

logística e de instalação.  

Quer seja a versão padrão ou a versão com 

chave: a manete pode ser encaixada de for-

ma fácil e rápida por meio de grampos, sem 

necessidade de ferramentas. A montagem 

rápida depois de completar todo o trabalho 

de construção permite uma aplicação rápi-

da e ajuda a prevenir danos de transporte.
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Gama de manetes LM.

lM gloBe si-line lM

A gama de manetes GLOBE combina uma 

aparência elegante e funcionamento inte-

ligente com uma nova liberdade de design 

para conceitos arquitetônicos contemporâ-

neos. O design ergonômico da manete apre-

senta contornos arredondados, terminando 

em forma de lágrima. 

Milhões de pessoas no mundo agarram dia- 

riamente a manete de design Si-line e com 

ela o princípio orientador da arquitetura 

moderna: "Menos é mais". A expressão da 

forma é criada de forma objetiva e clara. A 

tecnologia é desenvolvida para obter eleva-

da durabilidade e segurança funcional.  

A nossa manete LM está disponível para 

todas as opções de abertura possíveis –  

inclusive a versão de abertura da janela 

para fora. Elas também podem ser produ-

zidas, além das cores padrão do cinza 

clássico até o design em INOX, em todas as 

cores RAL possíveis. Não há limites para os 

esquemas de cores individuais em conformi-

dade com as exigências dos arquitetos. Na 

versão com trava está integrada de fábrica 

uma função TBT.
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Gama de manetes TITAN.

INOX

Prata

Branco

Preto

Marrom

cores das manetes gloBe titan si-line titan

A nossa manete TITAN convence em termos 

de segurança. As portas podem ser travadas 

com toda a segurança com Secustik, ma-

netes de botão de pressão ou com cilindro 

de pressão. Graças à manete TBT opcional, 

as janelas também não podem ser abertas 

por dentro por pessoas não autorizadas. 

Isso qualifica a nossa gama de manetes em 

especial para utilização em casas familiares, 

jardins de infância e escolas.

A combinação das manetes TITAN com 

a engrenagem de encaixe LM também 

tem muito a oferecer aos fabricantes. Um 

processo totalmente inovador permite a 

perfuração na usinagem de perfis também 

em sistemas de ranhura Euro. Graças ao seu 

design extremamente compacto, a engrena-

gem é ideal para uso em perfis muito finos 

e comprova com suas funções inteligentes a 

operação fácil e segura.
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Engrenagens de vira e
travas de corrediça.

Proteção antiarrombamento. Compasso economizador 
de energia.

RC2 (proteção antifurto) através de ape-

nas quatro peças de bloqueio adicionais 

feitas a partir de uma liga especial – tudo 

isto para praticamente todos os tamanhos 

de janelas.

  Soluções para RC1 a RC3, de acordo 

com a norma  

EN 1627-1630
  Apenas quatro peças de bloqueio para 

RC2
  Peças de ferragem feitas em liga especial

A solução universal para sistemas de 

perfis com diferentes perfis de vira:

de ranhura simples ou dupla, com 10 ou 

14 mm.

  Tecnologia de bloqueio: manualmente 

através das travas da corrediça ou de 

uma engrenagem de vira central
  Travas de corrediça para versões de vira 

de 10 ou 14 mm, acopláveis e adequa-

dos para cargas de vento de até 3.000 

Pascal
   Montagem eficiente e econômica devido  

a componentes encaixáveis

Ventilação à medida da sua necessidade 

e do clima exterior: a ventilação de fenda 

de inverno ajuda a economizar energia e 

a reduzir custos. 

  A inclinação de abertura no modo de 

ventilação de inverno deve ser no mínimo 

35 mm, e no modo de verão os habituais 

170 mm aproximadamente
  Redução da poluição sonora externa, 

perda de calor e de custos energéticos
  Neutralização (mudança para a ventila-

ção de verão) manual simples e sem uso 

de ferramentas
  Dispositivo contra fecho brusco integrado 

na posição basculante para proteção 

contra correntes de ar
  De fácil adaptação



Utilização mais fácil, maior durabilidade, 

menos reclamações

  Para janelas de alumínio com até 300 kg 

de peso da folha 
  Adequado também para elementos de 

folha dupla
  

  De montagem fácil

  Pode ser utilizado à esquerda e à direita 
  Também suporta a operação em posição 

basculada 
  Também pode ser usado com folha de 

dimensão extremamente reduzida 

novo
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Janelas de arco redondo
e janelas oblíquas.

Elevador de folha: Solução sem barreiras.

A ferragem oscilo-basculante LM RB/SF: 

uma solução feita à medida para elemen-

tos de folha simples e dupla.

  Vantagens de instalação para o fabri-

cante, máximo conforto e segurança de 

operação para o usuário final
  Para elementos de folha simples e dupla 

com uma capacidade de carga de até 

80 kg de peso de folha
  Com dispositivo contra fecho brusco 

integrado na posição basculante
  Várias opções de ajuste dos compassos 

para um assentamento ótimo da folha
  Mangas de plástico nas dobradiças de 

esquadria reduzem o desgaste

Menos obstáculos sem as peças da arma-

ção horizontal: a ferragem perfeita para 

soleiras sem barreiras.

  Integra a eficiência e economiza tempo 

na produção: com componentes encai-

xáveis e sem necessidade adicional de 

usinagem de perfis
  Sem o uso de peças de armação horizon-

tais e perfeitamente adaptados para cum-

prir a norma DIN 18025 sobre soleiras 

livres de barreiras
  Adequado para uso em janelas oscilo-

basculantes, do tipo "Tilt Before Turn" 

(inclinar antes de rodar) e de abertura 

lateral 
  Adequado para elementos de folha sim-

ples e de folha dupla
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Elementos de correr de grande dimensão 

oferecem aos arquitetos maior liberdade 

no design, bem como uma maior liberdade 

ao clientes em termos de mobiliário. Eles 

fornecem mais luz aos espaços, oferecendo 

vistas panorâmicas a partir do interior. A 

impressão visual é arejada e leve, embora 

os elementos de correr sejam de aspecto 

robusto.

Para que a impressão visual de leveza não 

seja obscurecida por uma operação pesa-

da, desenvolvemos as ferragens ultrassuaves 

PORTAL, com as quais você poderá abrir e 

fechar com toda a facilidade superfícies de 

vidro com até 400 kg. Com a mão ou pres-

sionando um botão. No entanto, uma vez 

que nem os nossos engenheiros são ainda 

capazes de anular a força da gravidade, foi 

necessário desenvolver uma série de inova-

ções para alcançar o objetivo do programa 

PORTAL: O pesado torna-se leve.

Hs portal lM
  Para pesos de folha de até 400 kg
  Mecanismos de deslocamento de monta-

gem fixa
  Operação segura e fácil
  Ventilação de fenda, comandada por  

alavanca, de série
  Altura de folha de até 3300 mm e 

3335 mm de largura de folha

psK portalplus lM
 Sem necessidade de perfis especiais
 Elevada estabilidade em pesos de folha  

de até 160 kg
 Componente de compassos compacto
 Auxiliares de encosto para a instalação 

eficiente de componentes prontos para 

montar
 Calha de correr com apenas 29 mm de 

altura

Fs portalplus lM
 Desliza em cima ou embaixo com  

igual conjunto de perfis
 Calha de correr estável com reduzidas  

alturas de soleira
 Deslizamento suave
 Estanque mais eficiente devido a menos 

componentes prontos para montar
 Amplitude máxima de abertura

Apresentação do produto
PORTAL LM.
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Uma gama sistemática de  
produtos.

MHs400
Em termos de confiabilidade e segurança do 

usuário, o sistema motorizado de elevação 

e de correr MHS400 estabelece novos 

padrões como sendo o único do seu tipo dis-

ponível, também para fachadas de janelas, 

com duas folhas móveis. 

Ele controla ainda elementos de grandes 

áreas até 400 kg. Mais uma solução inova-

dora que oferece novos argumentos para 

atrair clientes.

aerocontrol
O monitoramento de abertura e de fecho 

das janelas pode ser combinado com o sis-

tema de ferragens LM. Através da unidade 

de monitoramento, o estado de abertura 

de todas as janelas pode ser chamado a 

qualquer momento. 

Além disso, o AEROCONTROL também 

pode ser conectado a exaustores e a válvu-

las termostáticas de aquecedores.

sistemas múltiplos de fechamento KFv
Tarugos de aço robustos e ganchos girató-

rios cônicos fornecem bloqueio adicional 

para proteção máxima em toda a altura 

da porta. A KFV tem à sua disposição uma 

grande variedade comprovada em sistemas 

modulares inteligentes: para todos os perfis, 

portas de folha simples ou dupla, acionada 

por chave ou por trinco.

KFV, o mais novo membro do grupo SIE-

GENIA-AUBI, especialista em soluções na 

área da segurança, com as suas ferragens 

para portas e sistemas de bloqueio de alta 

qualidade a sua porta de hardware de alta 

qualidade e sistemas de bloqueio inteligen-

te, é um complemento perfeito à gama de 

produtos.

sistema de ventilação passiva para 
janelas aeroMat midi
Ventilação de compensação da diferença 

de pressão de ar com mecanismo de fecho 

duplo e limitador de fluxo integrado com 

autorregulagem. Este sistema de ventilação 

passiva convence através de um design 

moderno com montagem simples, juntamen-

te com uma elevada taxa de fluxo de ar e 

isolamento acústico.



Entre em contato com a sua empresa especializada:

SIEGENIA-AUBI KG

Tecnologia de ferragens e de ventilação

Industriestraße 1–3

D-57234 Wilnsdorf

Telefone: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-333

post@siegenia-aubi.com

www.siegenia-aubi.com

SIEGENIA-AUBI no mundo inteiro:

alemanha  Telefone: +49 271 3931-0

Áustria  Telefone: +43 6225 8301

Benelux  Telefone: +32 9281 1312

Bielorrússia  Telefone: +37 517 312 1168

china  Telefone: +86 316 5998198

coreia do sul  Telefone: +82 31 7985590

França  Telefone: +33 38961 8131

grã-Bretanha  Telefone: +44 2476 622000

Hungria  Telefone: +36 76 500810

itália  Telefone: +39 02935 3601

polônia  Telefone: +48 7744 77700

rússia  Telefone: +7 495 7211762

suíça  Telefone: +41 333 4610-10

turquia  Telefone: +90 216 5934151

ucrânia  Telefone: +38 044 4637979
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