SISTEMA COR 60 FOLHA OCULTA
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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COR 60 FOLHA OCULTA
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de janela batente com Rotura de Ponte Térmica. Com uma
secção vista mínima de perfil de 6,3 cm, é o sistema ideal para aumentar
a luminosidade interior ao permitir uma maior superfície de vidro.
 Valores máximos em eficiência energética: transmissão térmica de janela desde 1,3 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
41 dB de atenuação acústica.
 Máxima estanquidade: CLASSE 9A, o
que significa que durante 55 minutos,
sob um caudal total de água de 330
litros e com uma velocidade do vento
de 114 km/h no se verifica qualquer
entrada água.

Estanquidade à água

CLASSE 9A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente e basculante.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR 3000
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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COR 3000
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de janela batente com Rotura de Ponte Térmica.
 Valores máximos em eficiência energética: transmissão térmica de janela desde 1,2 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
46 dB de atenuação acústica.
 Máxima estanquidade: CLASSE 9A, o
que significa que durante 55 minutos,
sob um caudal total de água de 330
litros e com uma velocidade de vento
de 114 km/h não se verificou qualquer entrada de água.

Estanquidade à água

CLASSE 9A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente, harmónio,
oscilo-paralela e basculante.
Exterior batente, projetante-deslizante e
pivotante de eixo horizontal e vertical.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR 3500
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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COR 3500
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de janela batente com Rotura de Ponte Térmica.
 Possui uma excelente eficiência
energética: transmissão térmica de
janela desde 0,8 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
46 dB de atenuação acústica.
 Total estanquidade: CLASSE E1200, o
que significa que durante 75 minutos,
sob um caudal total de água de 450
litros e com uma velocidade do vento
de 161 km/h não se verifica qualquer
entrada água.

Estanquidade à água

CLASSE E1200

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente, harmónio,
oscilo-paralela e basculante.
Exterior batente e projetante-deslizante.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA 4200 DE CORRER
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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4200 DE CORRER
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de correr com Rotura de Ponte Térmica de grande versatilidade estética
com desenho de folhas retas e curvas.
Apresenta a opção galandage que permite a abertura total do vão ao ocultar
completamente as folhas de correr na câmara da parede. Por outro lado, esta
versão permite incorporar uma folha paralela oculta do sistema de protecção
solar Tamiz.
 Valores máximos em eficiência energética: transmissão térmica de janela desde 1,4 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 3

 Proteção face ao ruído: até 39 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 7A

Resistência ao vento

CLASSE C5

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.
Possibilidade de tricarril.
Possibilidade galandage de 1 e 2 carris com
1, 2 e 4 folhas.
*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA 4500 DE CORRER ELEVÁVEL
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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4500 DE CORRER ELEVÁVEL
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de correr com Rotura de Ponte Térmica de grande robustez e concebido
para possibilitar a execução de grandes vãos de até 20 (largura) x 2,9 (altura)
metros em 6 folhas. Disponível em duas versões: correr elevatória e em linha.
Apresenta soluções para esquinas a 90º sem prumo fixo, criando espaços
amplos para poder desfrutar da vista exterior.
 Valores máximos em eficiência energética: transmissão térmica de janela desde 1,4 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 3

 Máxima proteção face ao ruído: até
42 dB de atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 8A

Resistência ao vento

CLASSE C4

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.
Possibilidade tricarril.
Monocarril (1 folha + 1 fixo).
Em esquina a 90º sem batente.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR 60
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
INOVAÇÃO

TECNOLOGIA

QUALIDADE

POUPANÇA

GARANTIA

SUSTENTABILIDADE

ESTÉTICA

FUNCIONALIDADE

DESIGN

CONFORTO

I+D+I

COR 60
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de janela batente com Rotura de Ponte Térmica de máximas
prestações ao mínimo custo.
 Valores máximos de eficiência energética: transmissão térmica da janela desde 0.9 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
48 dB de atenuação acústica.
 Total estanquidade: CLASSE E1200, o
que significa que durante 75 minutos,
sob um caudal total de água de 450
litros e com uma velocidade do vento
de 161 km/h não se verificou qualquer entrada de água.

Estanquidade à água

CLASSE E1200

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente, harmónio,
oscilo-paralela e basculante.
Exterior batente, projetante-deslizante e
pivotante de eixo horizontal e vertical.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR 70 FOLHA OCULTA CC16
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
INOVAÇÃO
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COR 70 FOLHA OCULTA CC16
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de janela batente com Rotura de Ponte Térmica. Com uma secção
vista mínima de perfil de 7 cm, é o sistema ideal para aumentar a luminosidade
interior ao permitir mais superfície de vidro.
 Possui uma excelente eficiência
energética: transmissão térmica da
janela desde 1,2 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
45 dB de redução acústica.
 Excelente estanquidade: CLASSE
E1500, o que significa que durante 85
minutos, sob um caudal total de água
de 510 litros e com uma velocidade
de vento de 180 km/h não se verificou
qualquer entrada de água.

Estanquidade à água

CLASSE E1500

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

oscilo-

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente,
paralela e basculante.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR VISION
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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COR VISION
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de correr com Rotura de Ponte Térmica de design vanguardista que
procura a máxima luminosidade com a mínima secção vista de perfil central
do mercado, apenas 2 cm. Possibilita a execução de grandes vãos de até 13,2
(largura) x 3 (altura) metros em 6 folhas.
Elegância de desenho que apresenta soluções para esquinas a 90º sem prumo
fixo, criando espaços amplos para poder desfrutar da vista exterior.
 Valores máximos em eficiência energética: transmissão térmica de janela desde 1,3 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
41 dB de atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 7A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.
Possibilidade tricarril.
Monocarril (1 folha + 1 fixo).
Em esquina a 90º sem prumo fixo.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA 2000 DE CORRER PERIMETRAL
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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2000 DE CORRER PERIMETRAL
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de janela de correr com grande variedade estética no desenho das suas
folhas: retas, biseladas e curvas.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA
 Eficiência energética: transmissão
térmica de janela desde 3,5 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 3

 Proteção face ao ruído: até 33 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 8A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.
Possibilidade tricarril.
Possibilidade monocarril.
*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA DOMUS
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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DOMUS
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade
à água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos
resultados máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO
Sistema de janela batente em PVC com duas possibilidades estéticas
nas folhas: biselada e reta. As 5 câmaras interiores da folha e aro fixo
conferem-lhe uma excepcional eficiência, tornando-os adequados para
qualquer zona climática.
Este sistema incorpora elementos de fecho da máxima segurança para
garantir a total proteção da habitação e evitar a intrusão desde o exterior.
 Possui uma excelente eficiência
energética: transmissão térmica da
janela desde 1,1 (W/m2K)*.

AMPLA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

21 acabamentos em cores, 14 acabamentos efeito madeira, acabamentos
bicolor… Ampla oferta de eleição para criar uma harmonia cromática no seu
lar.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
42 dB de atenuação acústica.
 Total estanquidade: CLASSE E1200, o
que significa que durante 75 minutos,
sob um caudal total de água de 450
litros e com uma velocidade do vento
de 161 km/h não se verificou qualquer entrada de água.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

Estanquidade à água

CLASSE 9A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente, harmónio,
oscilo-paralela e basculante.
Exterior batente e projetante-deslizante.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

PROTEÇÃO DA HABITAÇÃO

[SEGURANÇA CORTIZO]

As nossas portas e janelas incorporam um sistema de fecho de máxima
segurança para garantir a total proteção da habitação e evitar a intrusão desde
o exterior.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO.
Recuperamos todos os restos de PVC derivados do processo de produção das
janelas e remetemo-los a unidades especiais de tratamento onde se recicla,
reintegra e converte em material apto para novas utilizações.
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

PORTA MILLENNIUM PLUS
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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PORTA MILLENNIUM PLUS
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de porta pedonal com Rotura de Ponte Térmica. Solução válida
para saídas de emergência com dispositivos anti-pânico de acordo com
a normalização. Possibilidade de dobradiças de alta resistência (220Kg/
folha) e de dobradiças ocultas.
 Possui uma excelente eficiência
energética: transmissão térmica de
porta desde 0,9 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Proteção face ao ruído: até 38 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 6A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

Resistência ao
impacto de corpo
brando

CLASSE 5 (máxima)

Resistência a ciclos
de abertura e fecho
repetitivos

500.000 ciclos

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

ESTÉTICA DE VANGUARDA

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior e exterior batente de 1 e 2 folhas.

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.
[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR
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www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA MAIORQUINA
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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MAIORQUINA
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de proteção solar com lâminas fixas ou orientáveis que permite
a regulação da luz que incide desde o exterior, garantindo a obscuridade
desejada e contribuindo para a redução do consumo energético em
refrigeração. Para além disto, este sistema facilita a ventilação das
divisões evitando o seu sobreaquecimento pela radiação solar.
CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Resistência à carga
do vento

CLASSE 5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Batente de 1, 2, 3 e 4 folhas.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

ESTÉTICA DE VANGUARDA
*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.
[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA 4400 DE CORRER
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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4400 DE CORRER
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de correr de elevada versatilidade estética com folhas biseladas
ou boleadas e desenvolvido para permitir a execução de grandes vãos
de até 20 (largura) x 2.9 (altura) metros em 6 folhas. Disponível em duas
versões: de correr e de correr elevável.
 Valores máximos de eficiência energética: transmissão térmica de janela desde 1,9 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 3

 Proteção face ao ruído: até 34 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 7A

Resistência ao vento

CLASSE A2

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

ESTÉTICA DE VANGUARDA
POSSIBILIDADES DE ABERTURA

De correr e de correr elevável de 2, 3 e 4
folhas.

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.
[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA ÓMICRON
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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ÓMICRON
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade
à água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos
resultados máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

Sistema de correr em PVC que pode ser utilizado igualmente para portas
de sacada.
 Valores máximos em eficiência energética: transmissão térmica desde
1,4 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

ISOLAMENTO ACÚSTICO

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas
com todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a
tranquilidade interior e o lazer.

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Proteção face ao ruído: até 30 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 5A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

AMPLA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

21 acabamentos em cores, 14 acabamentos efeito madeira, acabamentos
bicolor… Ampla oferta de eleição para criar uma harmonia cromática no seu
lar.

Correr de 2, 3 e 4 folhas.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética às
necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO.
Recuperamos todos os restos de PVC derivados do processo de produção
das janelas e remetemo-los a unidades especiais de tratamento onde se
recicla, reintegra e converte em material apto para novas utilizações.
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

SISTEMA 5000 DE CORRER
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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5000 DE CORRER
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

Sistema de janela correr.
 Eficiência energética: transmissão
térmica de janela desde 2,0 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 3

 Proteção face ao ruído: até 34 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 8A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Correr de 2, 3 e 4 folhas.
Possibilidade de janela dupla.
*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

PORTA MILLENNIUM 2000
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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PORTA MILLENNIUM 2000
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de porta pedonal com duas versões, uma de folhas batentes e
outra automática com folhas de correr. Concebida para uso intensivo em
entradas de muito movimento.
 Eficiência energética: transmissão
térmica de porta desde 2,4 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Resistência ao
impacto de corpo
brando

 Proteção face ao ruído: até 38 dB de
atenuação acústica.

CLASSE 5 (máxima)

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior, exterior e de vaivém de 1 e 2 folhas.
Automática de 1 e 2 folhas.
*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA 6200 DE CORRER
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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6200 DE CORRER
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

Sistema de janela de correr.
 Eficiência energética: transmissão
térmica de janela desde 3,6 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 3

 Proteção face ao ruído: até 34 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 7A

Resistência ao vento

CLASSE C3

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.
Possibilidade de tricarril.
Possibilidade de janela dupla.
*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA 6500 DE CORRER
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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6500 DE CORRER
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

Sistema de janela de correr.
 Eficiência energética: transmissão
térmica de janela desde 2,1 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 3

 Proteção face ao ruído: até 34 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 7A

Resistência ao vento

CLASSE C4

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.
Possibilidade tricarril.
Possibilidade monocarril.
*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

PORTA MILLENNIUM FR
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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PORTA MILLENNIUM FR
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema corta-fogo de alumínio para dar resposta às necessidades
de segurança em caso de incêndio. Permite a compartimentação e a
evacuação do edifício ao oferecer um período de resistência ao fogo de
60 minutos.
 Possui uma excelente eficiência
energética: transmissão térmica de
porta desde 1,1 (W/m2K)*.
 Proteção face ao ruído: até 38 dB de
atenuação acústica.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Resistência ao fogo
e controlo de fumo

CLASSE EI260 - C5

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Batente, oscilobatente e basculante.
*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA ÁVALON
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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ÁVALON
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade
à água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos
resultados máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

Sistema de correr em PVC adequado para grandes dimensões de vidro
que promovem a luminosidade interior, permitindo a execução de vãos
de até 12 (largura) x 2,5 (altura) metros em 4 folhas.
 Eficiência energética: transmissão
térmica de janela desde 2,9 (W/m2K)*.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas
com todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a
tranquilidade interior e o lazer.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4

 Proteção face ao ruído: até 30 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 4A

Resistência ao vento

CLASSE C2

AMPLA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

21 acabamentos em cores, 14 acabamentos efeito madeira, acabamentos
bicolor… Ampla oferta de eleição para criar uma harmonia cromática no seu
lar.

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Correr elevável de 2, 3 e 4.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética às
necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO.
Recuperamos todos os restos de PVC derivados do processo de produção
das janelas e remetemo-los a unidades especiais de tratamento onde se
recicla, reintegra e converte em material apto para novas utilizações.
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

PORTA MEDITERRÂNEA
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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PORTA MEDITERRÂNEA
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de porta de correr.
Apresenta a opção galandage que permite a abertura total do vão ao ocultar
completamente as folhas de correr na câmara da parede.
 Valores máximos de eficiência energética: transmissão térmica de janela desde 1,8 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 3

 Proteção face ao ruído: até 35 dB de
atenuação acústica.

Estanquidade à água

CLASSE 8A

Resistência ao vento

CLASSE C4

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

De correr monocarril de 1 folha + 1 fixo e 2
folhas + 2 fixos.
De correr bicarril de 2 e 4 folhas.
Possibilidade galandage de 1 e 2 folhas.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA TAMIZ
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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TAMIZ
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de proteção solar com lâminas fixas ou orientáveis que permite
a regulação da luz que incide desde o exterior, garantindo a obscuridade
desejada e contribuindo para a redução do consumo energético em
refrigeração. Para além disto, este sistema facilita a ventilação das
divisões evitando o seu sobreaquecimento pela radiação solar. Existe
a possibilidade de preenchimento, para além das lâminas, com painel
opaco ou com vidro.
CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Resistência à carga
de vento

CLASSE 5 (máxima)

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Batente de 1, 2, 3 e 4 folhas.
Harmónio. Correr.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR 70 CC16 OSCILO PARALELA
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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COR 70 CC16
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de janela batente com Rotura de Ponte Térmica.
 Possui uma excelente eficiência
energética: transmissão térmica da
janela desde 0,7 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
46 dB de atenuação acústica.
 Excelente estanquidade: CLASSE
E1500, o que significa que durante 85
minutos, sob um caudal total de água
de 510 litros e com uma velocidade
do vento de 180 km/h não se verificou
qualquer entrada de água.

Estanquidade à água

CLASSE E1500

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente, harmónio,
oscilo-paralela e basculante.
Exterior batente e projetante-deslizante.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR 2300
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
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COR 2300
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

Sistema de janela batente.
 Eficiência energética: transmissão
térmica de janela desde 1,8 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

 Proteção face ao ruído: até 39 dB de
atenuação acústica.

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)
Estanquidade à água

CLASSE 9A

 Máxima estanquidade: CLASSE 9A, o
que significa que durante 55 minutos,
sob um caudal total de água de 330
litros e com una velocidade de vento
de 114 km/h no se verifica qualquer
entrada de água.

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente, harmónio,
oscilo-paralela e basculante.
Exterior batente, projetante-deslizante e
pivotante de eixo horizontal e vertical.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR 3500 C16
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
INOVAÇÃO

TECNOLOGIA

QUALIDADE

POUPANÇA

GARANTIA

SUSTENTABILIDADE

ESTÉTICA

FUNCIONALIDADE

DESIGN

CONFORTO

I+D+I

COR 3500 C16
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de janela batente com Rotura de Ponte Térmica.
 Possui uma excelente eficiência
energética: transmissão térmica de
janela desde 1,1 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
46 dB de atenuação acústica.
 Máxima estanquidade: CLASSE 9A, o
que significa que durante 55 minutos,
sob um caudal total de água de 330
litros e com uma velocidade do vento
de 114 km/h não se verifica qualquer
entrada de água.

Estanquidade à água

CLASSE 9A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente, harmónio,
oscilo-paralela e basculante.
Exterior batente e projetante-deslizante.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR GALICIA PREMIUM
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
INOVAÇÃO

TECNOLOGIA

QUALIDADE

POUPANÇA

GARANTIA

SUSTENTABILIDADE

ESTÉTICA

FUNCIONALIDADE

DESIGN

CONFORTO

I+D+I

COR GALICIA PREMIUM
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de janela batente mista alumínio-madeira com Rotura de Ponte Térmica
que associa a durabilidade do alumínio exterior com o conforto da madeira
interior.
 Valores máximos em eficiência energética: transmissão térmica da janela desde 1,4 (W/m2K)*.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Máxima proteção face ao ruído: até
40 dB de redução acústica.
 Máxima estanquidade: CLASSE 9A, o
que significa que durante 55 minutos,
sob um caudal total de água de 330
litros e com uma velocidade do vento
de 114 km/h não se verificou qualquer entrada de água.

Estanquidade à água

CLASSE 9A

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Interior batente, oscilobatente, harmónio,
oscilo-paralela e basculante.
Exterior batente e projetante-deslizante.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

SISTEMA COR URBAN
A CORTIZO desenvolveu mais de 50 sistemas exclusivos de janelas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção
solar de última geração. Esta aposta na inovação permite-nos oferecer produtos de elevado valor acrescentado,
maximizando a poupança energética, o isolamento térmico e acústico e a proteção face aos agentes atmosféricos.
INOVAÇÃO

TECNOLOGIA

QUALIDADE

POUPANÇA

GARANTIA

SUSTENTABILIDADE

ESTÉTICA

FUNCIONALIDADE

DESIGN
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I+D+I

COR URBAN
PROTEÇÃO FACE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
[CONFORTO CORTIZO]

Todos os sistemas CORTIZO são testados no Laboratório de Ensaios do seu
Centro Tecnológico para garantir as melhores prestações de estanquidade à
água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento, avalizadas pelos resultados
máximos nas suas classificações nos ensaios.

ISOLAMENTO TÉRMICO

[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CORTIZO]

A eficiência energética nas construções constitui hoje em dia uma exigência,
tanto para a arquitetura, como para o cliente final consciencializado da
importância da poupança em aquecimento e ar condicionado. A CORTIZO
responde a estas necessidades com sistemas para todas as zonas climáticas
com um elevado coeficiente de isolamento para assegurar o conforto da
habitação.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema de dupla janela batente com Rotura de Ponte Térmica desenhado
para garantir uma total proteção contra a contaminação acústica exterior
e proporcionar o máximo isolamento térmico. Apresenta a possibilidade de
incorporar um sistema de proteção solar: estore ou veneziana na câmara
interior entre folhas. Acessibilidade a esta câmara para limpeza e manutenção.
 Total protecção face ao ruído: até 50
dB de atenuação acústica.

CATEGORIAS ALCANÇADAS EM BANCO DE ENSAIOS*

Permeabilidade ao ar CLASSE 4 (máxima)

 Excelentes valores de eficiência
energética: transmissão térmica da
janela desde 1,0 (W/m2K)*.
 Insuperável estanquidade: CLASSE
E1650, o que significa que durante 95
minutos, sob um caudal total de água
de 570 litros e com uma velocidade
de vento de 188 km/h não se verificou
qualquer entrada de água.

Estanquidade à água

CLASSE E1650

Resistência ao vento

CLASSE C5 (máxima)

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Batente e oscilo-batente.

*CONSULTAR TIPOLOGIA, DIMENSÃO E VIDRO.

[SILÊNCIO CORTIZO]

Para que a habitação se converta nem espaço privado, íntimo e isento de
contaminação acústica exterior, a CORTIZO desenvolveu os seus sistemas com
todas as inovações tecnológicas necessárias para assegurar a tranquilidade
interior e o lazer.

ILIMITADA GAMA CROMÁTICA

[CORES CORTIZO]

Toda a carta RAL em lacados, lacados exclusivos, lacados metálicos, rugosos
e texturados, lacados efeito madeira, mais de 100 acabamentos anodizados.
Alumínio no exterior e madeira no interior, acabamentos bicolor… Uma oferta
ilimitada de eleição para criar uma harmonia cromática no seu lar.
Certificados de qualidade em todos os processos: QUALICOAT, SEA-SIDE,
QUALIDECO e QUALANOD.

ESTÉTICA DE VANGUARDA

[DESIGN CORTIZO]

Criamos janelas e fachadas à medida de cada projecto. Criatividade para
responder estética e funcionalmente a cada exigência. Resposta estética
às necessidades técnicas. Criatividade ao serviço de ambientes de vida e de
qualidade.

SISTEMAS PARA TODA A VIDA

[DURABILIDADE CORTIZO]

O alumínio é o material mais duradouro, longevo e resistente dos utilizados em
caixilharia. O alumínio possui a resistência e durabilidade das coisas “para toda
a vida”.

ESPÍRITO SUSTENTÁVEL
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
CONSULTE A
NOSSA WEB

VILA DO CONDE

RIO MAIOR

252 637 598 243 909 430
www.cortizo.com

[SUSTENTABILIDADE CORTIZO]

O respeito pelo meio ambiente é um compromisso da CORTIZO. Com a
utilização de produtos e matérias-primas inócuas em todos os nossos
processos de produção e a reciclagem que o alumínio permite de forma
ilimitada, eliminamos toda geração de resíduos e riscos ambientais.

