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A chave para portas seguras: 
o programa completo da KFV.

Ferragens para janel as

Ferragens para portas

Ferragens para portas de correr

tecnologia de ventil ação e construção



É assim que asseguramos o seu sucesso.
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KFV e SIEGENIA-AUBI:
abre a porta para o sucesso e  

a janela para o futuro.

A SiegeniA-Aubi segue uma estratégia de 

empresa extremamente simples: liderança 

de mercado devido a inovação e qualidade. 

Hoje inventamos técnicas que amanhã terão 

uma influência inovadora sobre os nossos 

produtos. Por exemplo, a forma como as 

pessoas, em todo o mundo, abrem ou 

basculam uma janela. e hoje, já procuramos 

as soluções que têm o potencial de ser o 

padrão de amanhã.

Por isso, a inovação, conosco, tem tradição.  

e isso, já na quarta geração. Somos fiéis à 

nossa visão: atribuímos funções às janelas 

e às portas, ventilamos espaços e criamos 

as melhores soluções em conjunto com os 

nossos parceiros. Para solidificar a nossa po-

sição como líder inovador do setor, investi-

mos não só progressivamente em pesquisa e 

desenvolvimento e gerenciamento pessoal e 

de processo. estamos também à procura de 

empresas que completem o nosso portfólio 

de produtos e compartilhem a nossa filosofia 

de empresa. Por isso, é com agrado que lhe 

apresentamos nesta brochura a KFV, o mem-

bro mais jovem do gruPo SiegeniA-Aubi.

Com as suas ferragens de alta qualidade e 

sistemas de bloqueio inteligentes, a KFV é 

um complemento perfeito à nossa gama de 

produtos. Pois, na nossa abordagem mais 

holística, as portas e as janelas não devem 

ser observadas em separado, mas sim como

um todo, como uma fachada individual 

única. Tal como nós, a KFV também sempre 

conseguiu estabelecer padrões industriais 

e tornar-se o líder do mercado alemão em 

sistemas múltiplos de fechamento e um dos 

líderes europeus na fabricação de fechadu-

ras. 

o trabalho conjunto da SiegeniA-Aubi e 

da KFV abre amplamente a porta para o 

sucesso conjunto — e a janela para o futuro 

proporciona as melhores perspectivas para 

ambas.

KFV: liderança na qualidade e inoVação 

na área de sistemas de Fechamento mais 

modernos.
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É assim que tornamos 
as portas seguras.

Velbert é o berço da indústria alemã de 

fechaduras e ferragens. Aqui, fundou 

Karl Fliether em 1868 a KFV e, a empre-

sa ainda tem aqui a sua sede. Quem se 

dedicou durante tanto tempo a uma tarefa 

sabe que: a principal preocupação não é 

o bloqueio de portas. e sim, proporcionar 

às pessoas o sentimento de segurança e 

proteção.

É nisso que na KFV trabalham mais de 400 

funcionários. eles transformaram a empresa 

em um dos principais endereços, quando 

se fala em tornar o fechamento de portas 

simples e seguro: desde a fechadura de 

encaixe, passando por sistemas múltiplos 

de fechamento, até complexos sistemas de 

fechamento eletrônicos. 

A excelente reputação de que a KFV 

desfruta, a nível nacional e internacional, 

está marcada pela elevada qualidade de 

produtos e forte potencial de inovação. A 

vasta paleta de produtos, orientada para o 

mercado, e a excepcional assistência 

técnica são outros motivos pelos quais a 

KFV merece a confiança, a nível mundial, de 

milhões de instaladores e clientes. 

Quem aposta em segurança, aposta na KFV.
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sistemas múltiplos de fecho 6
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sistemas múltiplos de fecho eletrônicos

Fechaduras

corta-fogo, saída de emergência, antipânico

peças da armação
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Os nossos sistemas múltiplos de fecho  
são sempre uma aposta segura.



as 2300 as 2500 as 2600 as 2750
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Mais sistemas múltiplos de fecho.

as 3500

Quando se trata de sistemas múltiplos de 

fechamento, dificilmente você encontrará 

em outros fornecedores, uma diversidade 

tão grande. Seja para perfis de madeira, 

PVC ou alumínio, seja para acionamentos 

por chave ou por trinco, para portas de 

folha simples ou dupla ou para portas com 

medidas em excesso. Mais motivos para os 

nossos sistemas múltiplos de fecho são as 

vantagens substanciais para o instalador, 

como por exemplo, a elevada eficiência 

econômica devido a texturas de superfície 

uniformizadas para folha e armação, ma-

teriais de alta qualidade e processamento 

preciso. uma engrenagem forte, de fácil 

utilização e uma longa durabilidade assegu-

ram a satisfação dos clientes.

Mantemos a nossa liderança em qualidade 

e inovação na área dos sistemas múltiplos 

de fecho através de desenvolvimento cons-

tante. Por exemplo, o AS 3500: como único 

bloqueio automático, o AS 3500 aparece 

com um acionamento sem contato na caixa 

do fecho secundário sem travas de impacto. 

A aparência de superfície nivelada é única. 

É utilizável com peças da armação padrão 

através de enchimento substituível e tem 

um trinco que pode ser bloqueado, como 

segurança para crianças.

o bloqueio certo para cada área.
as 2300: destaca-se por elevado fecho 

térmico e estanque. os pinos evitam uma 

desmontagem da porta e dificultam a tenta-

tiva de roubo.

as 2500: os ganchos giratórios evitam uma 

tentativa de abertura por separação forçada 

dos caixilhos e das folhas da porta. 

as 2600: a combinação de pinos e 

ganchos giratórios proporciona a máxima 

segurança e é aplicável, de forma universal, 

em todos os perfis e portas de madeira.

as 2750: ao puxar firmemente, prende 

a folha, através de duas travas de mola 

adicionais nas duas caixas de fecho secun-

dárias. Segurança e fecho estanque através 

de duas trancas de gancho posteriormente 

bloqueáveis. equipado de fábrica com três 

travas de fechamento suave.

as 3500: segurança automática através de 

autobloqueio de duas trancas de gancho 

que fecham de baixo para cima. equipado 

de fábrica com fechamento suave.
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O pino tipo cogumelo de conforto: 
Pequeno detalhe, grande efeito.

sistemas múltiplos de fecho com  
conforto.
Admitimos com satisfação: o pino tipo co-

gumelo de conforto não é uma inovação da 

KFV. Surgiu através da fusão de empresas 

com a SiegeniA-Aubi no nosso programa 

e mostra quais as sinergias possíveis entre 

um fabricante de ferragens para janelas e 

um fabricante de ferragens para portas. 

o pino tipo cogumelo de conforto é de 

funcionamento especialmente suave e de 

manutenção reduzida. o seu pino cogumelo 

rolante agarra-se atrás dos componentes 

da armação e, assim, aumenta a resistên-

cia contra roubo. Assim, é adequado para 

elementos de proteção contra roubo até a 

classe de resistência 2.

as vantagens do pino tipo cogumelo  
de conforto:  

 reduzidos encargos de ajuste já na  

produção
 Compensa automaticamente tolerâncias 

de folga de até 2,5 mm
 Ajuste automático do pino ajustável 

em altura (autoajustável) no caso de 

condições de base alteradas, como por 

exemplo oscilações de temperatura
 Ajuste excêntrico da pressão de contato 

assegura a estanqueidade
 garante um sistema de fecho idealmente 

ajustado e com longa vida útil a qual-

quer momento
 evita perdas de tempo e custos devido a 

reclamações
 Disponível uma vasta gama de compo-

nentes da armação
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bloquear e desbloquear atraVés de  

duas Voltas da chaVe.

1

2

3

nós não excluimos ninguém:
independentemente da forma como o seu 

cliente manuseia a porta, nós temos disponí-

veis as duas variantes. 

e se, adicionalmente à chave ou ao trinco, 

ainda for necessária mais de segurança e 

conforto através de toque em um botão, 

você poderá recomendar ao seu cliente os 

nossos sistemas múltiplos de fecho eletrôni-

cos.

Exatamente como o seu cliente deseja: 
Acionado por chave ou por trinco.

bloquear e desbloquear pel a parte de 

dentro atraVés do trinco : 1 bloquear, 

2 posição neutra , 3 desbloquear, 

bloqueio atraVés da chaVe.
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Trava de  
fecho suave.

Trava pendular.Comutação da trava
AS 35 00.

 Pressionando a placa de impacto pela  

parte de fora, a porta pode ser aberta 
 Para portas muito frequentadas, ideal 

como entrada principal em portas de 

entrada de lojas e edifícios de utilização 

pública
 Adapatação da trava pendular às tole-

râncias de folga através do parafusos de 

ajuste na vira

 Através de uma abertura lateral, por meio 

de uma chave de parafusos, é acionado 

um clipe e retirada ou rodada a trava
 Assim, todos os sistemas múltiplos de fe-

cho são aplicáveis à direita e à esquerda
 A trava pode ser substituída sem proble-

mas, sem ser necessário abrir a caixa da 

fechadura

 Com trava revestida com material plástico 

de alta qualidade, resistente a abrasão 
 Aumento de conforto devido ao silencioso 

ruído de fecho
 Sem necessidade de manutenção, pois já 

não é necessária qualquer lubrificação 

da trava 
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Semiabertura de  
segurança da porta.

Ferragem da folha  
passiva.

Soquete de chão.

 Aplicação na porta estacionária de por-

tas da rua de folha dupla
 Ferragem de duas peças: trava angular 

de exclusão de 20 mm para cima e para 

baixo e uma régua de fechamento
 Para combinar com sistemas múltiplos de 

fechamento mecânicos e eletrônicos da 

KFV
 bloqueio e desbloqueio simples através  

da alavanca
 especialmente seguro devido aos fortes 

pinos
 à direita ou à esquerda, é encomendado 

em conformidade com a direção Din da 

porta ativa

 Proteção contra visitas indesejadas 
 Sem riscos na superfície da porta, pois 

uma das correntes da porta montadas na 

folha da porta já não se aplica 
 bloqueio pela parte de dentro através da 

maçaneta rotativa
 Particularidade: a posição da maçaneta 

rotativa está adaptada à medida do 

mandril 
 Abertura pela parte de fora através de 1 

volta da chave na direção de fechamento 
 Pino de bloqueio de mola com 12,5 mm 

de exclusão para compensação de tole-

râncias de folga 
 Pode ser utilizado à direita e à esquerda 
 Pode ser fornecido em combinação com 

sistemas múltiplos de fecho acionados por 

chave para portas exteriores em madeira, 

alumínio ou PVC

 Adaptado para ferragens da folha passi-

va e trava angular da KFV
 Ajuste da pressão de contato +2/–1 mm 
 As tolerâncias de montagem podem ser 

compensadas desta forma
 reduzidas forças de ativação devido ao 

mínimo atrito do plástico no aço  
 Disponíveis anéis de compensação em 

inclinações de 5° e 9° para a adaptação 

em soleiras 
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Sistemas múltiplos de fecho feitos 
à medida do encaixe.

todas as vantagens de uma só vez.

as vantagens para o instalador:  
 Texturas de superfície idênticas na folha 

e na armação, assim como em todos os 

tipos de fechaduras
 Completa gama de produtos
 Soluções para aplicações especiais

as vantagens para o comerciante:  
 reduzida armazenagem de peças da 

armação
 Produtos para todos os materiais de por-

tas: madeira, PVC, alumínio e aço

os nossos sistemas múltiplos de fecho feitos 

à medida do encaixe são sistemas modula-

res inteligentes, que lhe facilitarão conside-

ravelmente o trabalho. Pois os sistemas múlti-

plos de fecho da nova geração destacam-se 

devido a texturas de superfície uniformiza-

das dos diferentes tipos de fechaduras.

As vantagens estão à vista: substituição 

simplificada, reequipamento mais fácil, 

mais possibilidades devido à seleção de 

variantes, armazenamento simplificado, 

pré-processamento sem problemas, neces-

sidade reduzida de assistência no local. 

em resumo: os nossos sistemas múltiplos 

de fecho feitos à medida do encaixe irão 

ajudá-lo a explorar de forma mais eficaz as 

suas potencialidades.
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as 2600 ee 930 as 3500régua de  
fecho

chapas de  
fecho
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O bloqueio de três travas AS 2750: 
proporciona uma tripla estanqueidade,  

de forma simples.

Fechar simplesmente.
Duas travas de fechamento suave de mola 

adicionais nas caixas de fecho secundárias 

marcam a diferença: sempre de fixação 

tripla, o AS 2750 protege permanentemen-

te contra deformação da porta e, mesmo 

destrancado, proporciona uma elevada 

segurança básica. Após o acionamento por 

chave do bloqueio, a combinação maciça 

de gancho giratório e travas juntamente 

com a trava do fecho principal protegida 

contra corte dificulta de forma confiável um 

arrombamento da porta. A engrenagem de 

atração forte, de funcionamento suave asse-

gura, também com fortes cargas de pressão 

e de sucção, um fecho estanque perfeito, 

assim como um excelente isolamento térmico 

e sonoro.

todas as vantagens do as 2750: 
 A abertura da porta, pressionando a 

trava principal com um cartão bancário é 

dificultada através de duas travas adicio-

nais nas caixas adicionais. 
 A combinação de gancho giratório e 

travas evita o arrombamento da porta 

aumentando proteção contra roubo até 

rC3
 Proteção contra deformação da porta 

através de três travas de fecho suave
 Fecho estanque perfeito, isolamento térmi-

co e sonoro
 opcionalmente com semiabertura de 

segurança da porta
 A régua de fecho e3Q possibilita a  

combinação com o trinco diurno
 Adequado para portas da rua, portas de 

entrada e edifícios públicos

com Função tripl a de Fechamento 

automático atraVés de traVas de mol a .
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Flexibilidade independentemente do 
fabricante.
A fechadura de reparo proporciona um 

auxílio rápido no reparo e conservação 

de portas da rua e portas de entrada. 

Como sistema independente do fabricante, 

podem ser substituídos por ele uma série 

de sistemas múltiplos de fecho da KFV e da 

concorrência, a custos mais reduzidos. Além 

da necessária flexibilidade na montagem 

ele introduz as vantagens de um armazena-

mento claramente reduzido. Com a fecha-

dura de reparo é possível realizar rápida 

e flexivelmente todas as alturas de porta 

convencionais de aprox. 1625 até 2400 mm 

de altura da folha e encaixe. As posições do 

punho podem ser livremente selecionadas.

A fechadura de reparo auxílio 
rápido para portas da rua com defeito.

todas as vantagens em resumo:  
 Ponto de acoplamento especialmente pla-

no com SiegeniA-Aubi TiTAn AF evita 

trabalhos de fresagem
 Viras, geralmente de aço inoxidável para 

 aparência de elevada qualidade sem 

corrosão em quaisquer cantos de corte
 Conjunto de fecho principal disponível em 

separado em diferentes medidas do man-

dril — armazenamento consideravelmente 

reduzido em comparação com produtos 

da concorrência
 Por padrão, com bucha redutora de cubo 

de 10 para 8 mm no conjunto de fecho 

principal
 Disponível com pino, gancho giratório ou 

combinação de pino e gancho giratório

menos trabalhos de Fresagem: no caso 

da Vira em u, o acopl amento pl ano está 

no perFil.

oito conjuntos diFerentes de Fechos 

principais.



Alguns lhe chamam genial.  
Nós lhe chamamos GENIUS.
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novo
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Conforto e segurança  
através de um toque em um botão. 

novo genius revisto:  
agora ainda mais rápido e silencioso.
geniuS é o nosso sistema de bloqueio e  

desbloqueio mecatrônico. Alia as caracterí-

sticas de segurança de um sistema múltiplo 

de fecho mecânico às características de 

conforto da eletrônica mais moderna. o 

geniuS é combinável com sistemas de con-

trole de acesso e muitas outras aplicações 

e, assim, possibilita uma grande variedade 

de soluções individuais. Dependendo da 

versão, é adequado para a aplicação em 

residências particulares, assim como em 

edifícios comerciais ou industriais.

cômodo e sem barreiras. 
o geniuS acaba com o caos diário das 

chaves. o geniuS oferece um novo con-

forto do lar, especialmente para edifícios de 

habitação em que, à noite, se fecha a porta 

da entrada à chave. Pois, no caso de haver 

visitas tardias, a porta da entrada pode ser 

confortavelmente destrancada através do 

intercomunicador - e ao fechar, tranca-se 

automaticamente.

o geniuS proporciona uma grande ajuda, 

especialmente para a terceira idade e para 

a vida de pessoas com necessidades espe-

ciais. em combinação com os acionamentos 

de portas giratórias, as portas abrem e 

fecham completamente através de um toque 

em um botão.

confiar é bom,  
controle de acesso é melhor.
Para a aplicação em empresas, o geniuS 

pode ser comandado a partir de sistemas 

de controle de acesso, que atribuem aos 

trabalhadores direitos de acesso bem 

definidos para todos os espaços. Através 

do modo diurno-noturno consegue-se uma 

sincronização perfeita com os horários de 

trabalho. Também é possível a combinação 

com temporizadores, sistemas de alarme ou 

acionamentos de portas giratórias.

Para a aplicação em construções de habi-

tação privada estão disponíveis para geren-

ciamento diferentes sistemas de controle de 

acesso da KFV, desde transponder passando 

por rádio, até as impressões digitais ou o 

novo KFVkeyless com App para Smartphone.

motor genius
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As nossas fechaduras:  
mestres nas classes de resistência.
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Seguramente, para cada porta  
a fechadura correta.

A KFV oferece uma vasta gama de fechadu-

ras para a construção de edifícios industriais 

e de habitação. Aqui, você encontra a fe-

chadura correta para cada porta, na classe 

de resistência desejada. e isso, na melhor  

qualidade de processamento – com elevada 

proteção contra corte através de trava 

reforçada com pino de aço, de construção 

maciça e viras de processamento de alta 

qualidade.

Se você não encontrar a fechadura certa 

no nosso programa Din, então encontrará 

nas fechaduras para requisitos especiais. e, 

em ambas as categorias existe sempre uma 

coisa: inovações prontas para o mercado.

silencioso, mais silencioso,  
fecho suave. 
no caso de portas de múltipla utilização 

diária, um ruído de fecho especialmente 

silencioso da fechadura pode ser um impor-

tante argumento de compra. Com o nosso 

fecho suave, graças a um estável revestimen-

to em plástico sobre a trava e isoladores 

sonoros no interior ouve-se pouco mais do 

que um pequeno clique. e isso sem  

limitações de durabilidade e segurança. 

segurança, de porta para porta.
classe 1: para portas, que são abertas 

apenas ocasionalmente e com cuidado — 

por exemplo, portas para depósitos.

classe 2: para portas, que são abertas 

regularmente e com cuidado — por exemplo, 

portas de escritórios. 

classe 3: para portas, que são abertas com 

frequência e, por vezes, com muita força —

por exemplo, portas em edifícios públicos.

classe 4: para portas, que são abertas 

com muita frequência e, por vezes, de forma 

bruta — por exemplo, portas com elevada re-

sistência contra roubo e portas em edifícios 

públicos.
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Nós não excluimos nada:
as nossas fechaduras em conformidade  

com a DIN.

naturalmente que as nossas fechaduras 

de encaixe também estão disponíveis para 

portas de encaixe ou portas de batente nos 

diferentes tipos de fechaduras alavanca, 

maçanetas de banheiros ou cilindros.

As fechaduras de moldura tubular estão 

disponíveis com 1- ou 2 cursos, com diferen-

tes exclusões de trava (15, 20 e 25 mm), 

diversas medidas do mandril, assim como 

em diversas variantes da passiva. Como 

você pode ver, com as nossas fechaduras 

em conformidade com a Din, você pode 

confiar não apenas na excelente qualidade 

de processamento, mas também em uma 

ampla paleta de produtos.

Fechadura de encaiXe, 
cl.  4

Fechadura de tranca 
da traVa pendul ar

Fechadura de encaiXe, 
cl.  3

Fechadura de traVa

Fechadura de encaiXe, 
cl.  2

Fechadura de tranca 
da traVa

Fechadura de encaiXe, 
cl.  1



21

Especialmente inovador:
as nossas fechaduras especiais.

É de superfície nivelada, pois no estado 

aberto não tem qualquer trava saliente. não 

necessita de manutenção, é silencioso, tem 

boa aparência e não necessita de quaisquer 

chapas de fecho. É uma verdadeira inova-

ção: a nossa nova fechadura magnética é a 

heroína dentro da vasta gama de fecha-

duras especiais. Além disso, encontram-se 

fechaduras para portas de correr com trava 

de gancho ou trava circular, fechaduras 

para portas de proteção contra radiação 

e uma diversidade de outras fechaduras 

especiais, por exemplo, também em portas 

antipânico e portas corta-fogo.

Fechadura de porta 
de correr

Fechadura de porta 
pendul ar

Fechadura de porta de 
correr

Fechadura de tranca

Fechadura magnética

Fechadura para porta de 
proteção contra radiação



A última coisa, com que uma pessoa  
deve se preocupar em caso de emergência,  

são as portas.
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Corta-fogo, saída de emergência, antipânico.

cilindro com e sem funcionamento livre. 
 São aplicáveis cilindros com arrastadores 

fixos ou livres como cilindro mecatrônico 

com secção transversal em conformidade 

com a Din 18252
 A posição máxima permitida do espigão 

de fecho na posição de retirada da chave 

é de 30°

outras vantagens dos produtos em detalhe:

direção de evacuação e direção  
din ajustáveis. 

 à direita, à esquerda e lado da eva-

cuação são individualmente ajustáveis 

através da mudança fácil das travas
 Todas as fechaduras e sistemas múltiplos 

de fecho são utilizáveis de forma univer-

sal para en 179 e en 1125

possíveis todas as funções de  
fechamento. 

 Todas as fechaduras e sistemas múltiplos 

de fecho estão disponíveis em três fun-

ções de fechamento (b, D ou e) 
 É sempre possível a abertura sem chave, 

na direção de evacuação 

a rotação em caso de emergência.  
em caso de emergência, cada segundo 

conta. Por isso, a KFV oferece um programa 

completo de fechaduras e sistemas múlti-

plos de fecho, que se destacam devido a 

elevados padrões de segurança, manuseio 

simples e inovações. 

Quer se trate de fechaduras de saída de 

emergência em conformidade com a  

en 179 ou de fechaduras de portas anti-

pânico em conformidade com a en 1125 

— você pode confiar nas diferentes vanta-

gens dos produtos da KFV. Por exemplo a 

penetração da trava de 20-mm com apenas 

meia volta da chave ou a disponibilidade 

para fechaduras de encaixe, fechaduras 

de moldura tubular e sistemas múltiplos de 

fecho.

a força inovadora confere folhas: a 
fechadura de portas antipânico de  
folha dupla da KFv. 
A KFV revolucionou o processo de fabrica-

ção de uma porta de saída antipânico de 

folha dupla. Através solução de três compo-

nentes de montagem fácil são minimizados 

os trabalhos de fresagem e diminui-se muito 

o tempo de produção de uma folha da 

vira antipânico. A ferragem na peça lateral 

absorve os elementos da trava da porta 

ativa. Se a unidade de operação na porta 

estacionária for acionada, a porta principal 

também é automaticamente desbloqueada, 

e o elemento pode ser utilizado como saída 

de emergência em toda a sua amplitude de 

abertura. A ferragem da porta estacionária 

bloqueia novamente de forma automática ao 

fechar. Disponível para todos os perfis da 

vira convencionais em madeira, PVC e metal.



A diversidade é o nosso 
programa de armações. 
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Para cada tarefa, o tipo adequado.

enchimento da traVaajuste da pressão 

de contato

tampa Final perFil ada

não interessa qual o sistema de perfil nem 

qual o perfil da porta: a diversidade é o 

nosso programa de armações. o que nos 

diferencia de forma decisiva da concorrên-

cia são as nossas inovações, por exemplo, 

o nosso novo ajuste da pressão de contato. 

Com a sua grande área de ajuste  

(+/– 2,5 mm) em reduzida profundidade de 

montagem, é o melhor no mercado. uma 

pressão de contato claramente elevada ga-

rante proteção efetiva, por exemplo contra 

vento forte e chuva torrencial.  

o novo enchimento da trava, de boa 

aparência é confortavelmente encaixável 

pela frente e está disponível em diferentes 

profundidades de montagem. A novas tam-

pas finais perfiladas asseguram o posiciona-

mento correto durante a montagem e uma 

aparência correspondente em diferentes 

perfis de plástico.
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Régua do abridor E. Régua de fecho.
Chapas de fecho  

individuais.

 Aparência elegante, devido a barras 

contínuas 
 Montagem fácil, pois apenas uma peça é 

que deve ser fixada
 Com ajuste de entradas inclinadas e da 

pressão de contato na área da trava 

através de uma peça AT
 Com ajuste excêntrico da pressão de 

contato para pinos e ganchos

 Flaxível na aplicação
 barato e simples na montagem 
 Com ajuste da pressão de contato para 

trava e tranca na área da trava através 

de uma peça AT
 Com ajuste excêntrico da pressão de 

contato para pinos e ganchos

 especialmente concebido para a fechadu-

ra de três travas AS 2750
 É combinado com três abridores e con-

vencionais
 o cabeamento é efetuado no lado da 

armação
 A ativação de todas as três travas auxilia-

res é efetuada através do abridor e
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Contrachapas angulares. Trinco diurno.Caixas de fecho.

Peças da armação com
placa de reforço.

Dispositivo de segurança do 
lado da dobradiça.

dobradiça da porta axxent:
completamente oculta.

 Para portas de alumínio até 120 kg
 Ajuste 3D simples
 Dobradiça de duas peças com peças da 

armação e da folha
 Montagem e desmontagem sem proble-

mas da folha da porta

 Composto por dois elementos de blo-

queio uniformes entrelaçados
 Pode ser adaptado às tolerâncias de 

folga do respectivo  sistema de perfis
 Também pode ser fresado

 Adequado para portas de entrada com 

enchimento e revestimento dos diferentes 

sistemas de portas nas diferentes versões
 Por exemplo, como chapa da trava/tran-

ca ou como dispositivo de segurança do 

lado da dobradiça, etc.

 Alternativa ajustável às nossas chapas e 

réguas de fecho
 especial para a aplicação na área da 

madeira

 Para portas da rua e portas de entrada
 Combinável com peças AT ajustável
 Com perfurações para dispositivo elétrico 

de abertura de portas

 Mais barato que um abridor e
 Para reequipamento ou para aplicação 

padrão em acessórios KFV 
 o desbloqueio do trinco do fecho princi-

pal é efetuado por meio de um dispositivo 

mecânico de bloqueio
 Mudança fácil através do bloqueio de 

correr
 reduzidas dimensões de montagem



KFV - Karl Fliether gmbH & Co. Kg

Siemensstraße 10

42551 Velbert

AleMAnHA

Telefone: +49 2051 278-0

Telefax: +49 2051 278-167

info@kfv.de

www.kfv.de

entre em contato com a sua empresa especializada:

SiegeniA-Aubi no mundo inteiro:

alemanha  Telefone: +49 271 3931-0

Áustria  Telefone: +43 6225 8301

Benelux  Telefone: +32 9281 1312

Bielorússia  Telefone: +375 17 312 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 02 935 3601

polônia  Telefone: +48 7744 77700

rússia  Telefone: +7 495 7211762

suíça  Telefone: +41 33 346 10 10

turquia  Telefone: +90 216 593 4151

ucrânia  Telefone: +380 44 4637979
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