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A Empresa 

Allglass Confort Systems é uma empresa espanhola com vocação internacional dedicada à concepção e 

fabrico de sistemas inovadores de fechamentos de vidro. 

Usamos materiais de alta qualidade, especialmente produzidos para Allglass Todocristal® baseado em  

nosso próprio desenho. Nosso produto tem a marca CE em conformidade com as normas europeias de      

fechamentos de vidro sem perfis. 

Nossa empresa está comprometida com a qualidade e meio ambiente. Somos certificados com a norma 

ISO 9001-2008 e ISO 14001-2004. 

Allglass Confort Systems comercializa os seus produtos em mais de 35 paises nos 5 continentes. Para a 

nossa empresa todos os detalhes são importantes, tanto em nossos produtos como em nosso atendimento 

ao cliente.    

A nossa filosofia é fornecer sistemas e soluções de alta qualidade com inovações contínuas para que     

nossos produtos sejam líderes mundiais no campo de paredes de vidro, sem perfis verticais. 
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Sustentabilidade 

Todocristal, uma empresa comprometida. 

Todocristal® é uma empresa comprometida com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Pro-

va disso é que somos uma das poucas empresas do nosso setor com a certificação ISO14001.  

A certificação ISO 14001 é concedido por uma entidade independente a nível internacional e nos  obriga: 

 a gerenciar o nosso lixo, de acordo com a legislação aplicável, para minimizar o impacto no meio 

ambiente. 

 a implementação de um rigoroso programa de melhoria contínua na eficiência de seus processos 

de produção e redução do consumo de energia. 

 ao uso de materiais respeitando o ambiente e totalmente reciclável, como alumínio e vidro. 

 

O nosso compromisso é criar um meio ambiente mais favorável para as gerações futuras, a melhorar 

a qualidade de vida de nossos clientes. Este compromisso motiva-nos a pesquisar novos materiais e      

processos para minimizar nosso impacto sobre a natureza e, ao mesmo tempo, maximizar a eficiência 

energética dos nossos produtos. 

Um sistema eficiente. 

Melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes não é suficiente para a Todocristal, esta melhoria deve 

ser também eficiente energéticamente. Este é um dos principais objetivos que nos motivam a estar          

constantemente pesquisando novos materiais para melhorar o desempenho de isolamento dos nossos    

produtos.  

Nosso sistema exclusivo de vidros sem perfis irá melhorar a eficiência energética da sua casa ou empre-

sa. O terraço ou alpendre se tornará uma câmara isolada do ar exterior. Esta câmara vai atenuar as mu-

danças de temperatura entre o interior e o exterior da sua casa, tanto no verão como no inverno. O  

efeito resultante vai ajudar a reduzir o consumo de energia e, portanto, as emissões de CO2 para a at-

mosfera.  

Há estudos independentes que estimam que o uso destes sistemas proporcionam uma economia 

no consumo de energia que pode chegar a 12%. 
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Todocristal Allglass

Todocristal é um sistema exclusivo de fechamento de vidros sem perfis, é uma ótima solução  para sua 

casa ou empresa. Aproveite seu terraço ou alpendre todo o ano, você vai  ganhar metros quadrados  na  

sua residência.  

Por quê  Todocristal é um sistema exclusivo? 

 Confiabilidade. Nosso sistema, ao contrário de outros sistemas já existentes no mercado, não tem 

qualquer rolamentos, funciona por deslizamento. A manutenção é praticamente inexistente, pois 

os nossos componentes não sofrem desgaste com o uso diario. 

 Segurança. No nosso sistema o peso dos painéis apoia no trilho inferior, tais como janelas e    

portas corrediças mais comuns. Isto permite a instalação de qualquer tipo de teto sem necessidade 

de nenhum desagradável reforço. 

 Versatilidade. O sistema está concebido para se adaptar a qualquer situação, os componentes são 

os mesmos, independentemente da altura ou o tamanho dos painéis. Nossa equipa de profissionais 

altamente qualificados, busca a melhor solução para o seu projeto. 

 Isolamento. O sistema é um dos mais estanco do mercado, assim a eficiência energética é  maior, 

você pode economizar mais de 10% em sua conta. 

Pequenas coisas ... que nos fazem grandes. Neste catálogo você vai encontrar      

esses pequenos detalhes que só nós fazemos e vai resolver suas necessidades 
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 Por quê escolher a Todocristal? A customização do nosso sistema e a 
adaptabilidade nos diferentes ambientes é a nossa grande vantagem 

Adaptamo-nos a qualquier tipo de terraço ou alpendre, o nosso sistema é um dos que tem mais            

versatilidade e adaptabilidade do mercado, o nosso departamento técnico, composto por profissionais   

altamente qualificados vão procurar a melhor solução para o seu projeto.  

Praticamente qualquer configuração é possível, pode ser instalado em terraços curvos para alturas         

diferentes, as aberturas laterais, em ambos os lados... Nos alpendres, você pode instalar uma porta    

móvel (painel que desempenha as funções de uma porta, mas move-se como o resto). 

Segundo as suas necessidades, oferecemos uma lista de mais de 100 cores, e também pode escolher os 

efeitos de medeira e anodizado. 

Também, pode se escolher a cor da pista de deslizamento no sistema. As opções são: branco brilhante, 

branco fosco e preto.  

Existe uma grande variedade de fechaduras e sistemas de bloqueio (abertura lateral, abertura com    

porta fixa…).Você pode escolher o tipo de vidro que mais combina com você, aquarelado, com proteção 

solar, impressos em serigrafia, cores ... poderá usar o vidro temperado e / ou laminado. 
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Residencial, Onde você gostaria curtir da paisagem? 

 Ganhar metragem quadrada e fazer o seu terraço ou alpendre um espaço comfortável  

durante todo o ano, com as nossas exclusivas cortinas de vidro. 

 Proteja-se do vento, do barulho e de fenómenos meteorológicos.  

 Melhora a eficiência energética da sua casa, pois, no inverno vai ajudar a aumentar a 

temperatura ambiente de sua casa e, no verão, não vai gastar mais do que o necessário 

em ar acondicionado. Também agrega o elemento de segurança ao imóvel. Tudo isso sem 

alterar a  estética do seu     prédio. 

 A Manutenção da cortina de vidro é mínima, pois não usa rolamentos, e sim,  desliza    

sobre o  trilho inferior. Graças ao seu sistema de dobragem é muito fácil de limpar. 

 Use seu alpendre ou terraço como cantinhos de leitura, sala de jogos, evento de família. 

Aproveite-o durante o ano todo.  
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Terraço, ganhe metros  

Sair para o terraço, curtir o ano todo, não importa o tempo lá fora. Use-o como          

cantinhos de leitura, sala de jogos, evento de familia,.. etc. Não precisa de se       

preocupar com os efeitos corrosivos da água do mar no ambiente. Os nossos           

componentes foram submetidos a testes laboratoriais rigorosos para garantir a        

resistência à corrosão da  Maresia 
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Pequenas coisas ... que nos fazem grandes 

Terraço curvo 

Nós fabricamos para atender às suas necessidades, não importa o formato de seu terraço 

Abertura para o exterior 

Os nossos painéis podem passar por cantos com ângulos entre 90 ° e 270 ° 

A Saida do agua que o sistema pode acumular 

Drenagem 

Os painéis podem ser abertos para o exterior, para 

aproveitar ao máximo o espaço 
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Alpendre, a decidir a estação do ano 

Aproveite o seu alpendre, com o nosso sistema exclusivo você pode incluir uma ou mais 

portas móveis(portas que se movem como os outros painéis) a tornar a área de          

vidraçamento completamente diáfana assim você poderá desfrutar plenamente. O       

sistema pode ser totalmente integrado no chão e adicionar a fechadura de segurança 

desejada
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Pequenas coisas ... que nos fazem grandes 

Incrustado no chão

A nossa cobertura de proteção evita danos na pista 

de deslizamento, acúmulo de sujeira, a facilitar o 

acesso aos seus clientes e evitar incidentes com os 

calçados de senhoras. Muito recomendado para     

lojas e restaurantes. 

Cobertura de proteção

Painéis interligados cada um que da maior          

resistência e segurança ao sistema 

Incrustado na parede 

O sistema pode ser incrustado completamente no chão, parede ou teto 

Consistência 

Com o perfil de regulagem pode realizar o nivelamento do sistema até 25 mm por 

perfil (inferior e superior). Isto é uma ótima solução quando o sistema é             

inscrustado no chão 
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Sotão, ótimo aproveitamento do espaço  

Você pode imaginar usando seu sótão todo o ano?, Com o nosso exclusivo sistema,     

poderão fazê-lo, não se preocupe se seu telhado tem de suportar o peso da neve no   

inverno, ou se você tem um telhado fraco ou em madeira. Com o peso na parte        

inferior, o sistema pode se instalar em qualquer tipo de telhado, sem necessidade de 

reforços dispendiosos e volumoso 
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Pequenas coisas ... que nos fazem grandes 

Pode se escolher a cor da pista de deslizamento 

para combinar com a cor escolhida para o sistema. 

As opções são: branco brilhante, branco fosco e 

preto. 

Pista de deslizamento 

Nosso trilho inferior incorpora um canal de         

drenagem para recolher e expulsar a água de     

condensação   acumulada 

Condensação

Sistema Todocristal           Outros Sistemas 

A Todocristal não recomenda o uso de tampinhas de plástico nas ligações dos painéis. Essas tampinhas 
poderiam quebrar com a pasagem do tempo e permitir a entrada de vento e de água. Isso, junto com que 
o peso é  suportado pelo trilho embaixo, gera uma ótima vedação do sistema, a maior do mercado neste 
tipo de sistemas. Caso de preferir o uso de tampinhas, a Todocristal tem essa opção disponível. 

Há possibilidade de ter uma porta no meio do sistema. A porta móvel vai recolher    

como um painel normal, então a área de envidraçamento vai ficar completamente   

diáfana

Coberturas de plástico 
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Pérgula, maior conforto com um sistema pioneiro no mundo 

Como todo o peso do sistema é apoiado no perfil inferior, nosso sistema é o único que 

pode ser instalado em pérgulas, sem ter que adicionar reforços caros e sem graça.    

Desfrute a sua pérgula todo o ano 
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Braço 

Nosso braço é de aço inoxidável, e é entregue na 

mesma cor que os perfis do sistema 

 

Pequenas coisas ... que nos fazem grandes 

A ser o sistema mais versátil do mercado, podemos 

nos adaptar às suas necessidades. Você pode      

coletar os painéis ao lado escolhido, mesmo contra 

um vidro fixo, para criar uma coluna de vidro, 

quando o sistema é aberto 

 

Versatilidade 

Customização do braço 

Nosso sistema padrão tem braço de abertura, e um 

discreto puxador de metacrilato 

Nosso sistema de abertura com braço, dispoe da 

posição de ventilação, que trava a porta e permite 

mover ligeiramente os painéis para ventilar e ao 

mesmo tempo evita a condensação 

Posição de ventilação 

O nosso sistema não  precisa de trabalhos de construção, não tem que refoçar o 

teto, pois o peso é sustentado pelo trilho inferior 
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Divisão Interior, customizar o espaço da sua casa  

Criar espaços em acordo com as suas necessidades. O sistema Todocristal permite usar 

vidros laminados e temperados, também oferece infinitas possibilidades de decoração 

para os painéis (aquarelados, texturas, pinturas, serigrafias, fotografias de grande  

formato) 

17 



Nosso sistema permite comprimentos de até 14  

painéis por cada porta 

Pequenas coisas ... que nos fazem grandes 

Ótimo para instalações que não acabam contra 

uma parede 

Porta Móvel 

Independentemente da forma e da altura do sistema, utilizamos as mesmas peças e 

perfis. Com menos componentes, a montagem do nosso produto é mais simples e 

temos um ótimo aproveitamento do estoque. O sistema é sempre o mesmo

Grandes Dimensões Peça para coleta 90º 

Este novo produto é uma excelente solução para alpendres e fechamentos de hotéis e de  escritorios. Pode 

colocar uma porta onde você  quiser, um painel que funciona como uma porta, também pode adicionar o 

sistema de fechadura de segurança a sua escolha, e coletar como um painel normal 
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Outros projetos, você pode desafiar-nos, vamos achar a solução

Onde é que você gostaria instalar uma cortina de vidro?. Não se preocupe, Nós       

fazemos. Todocristal® é o sistema mais versátil do mercado, nossa equipa técnica 

vai lhe dar uma solução. Instale nossas cortinas de vidro em jacuzzi ao ar livre, fazer 

um playground no seu  terraço ... teste-nos 
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Comercial, O que você gostaria melhorar do seu negócio?  

 Com o Sistema Todocristal pode dividir espaços interiores, alterando a distribuição e tamanho 

das salas do seu negócio. 

 O sistema pode ser incorporado completamente no chão. Com a nossa cobertura protetora vai  

evitar danos á pista de deslizamento, o acúmulo de sujeira, facilitar o acesso aos seus clientes e 

evitar incidentes com calçados de senhoras.  

 Você poderá adicionar vários tipos de fechaduras de segurança a nossas cortinas de vidro, es-

colha a partir de nossa ampla gama de soluções. 
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Restaurante, maximize o seu espaço em todas as estações do ano

Otimizar o espaço no seu estabelecimento.  

Melhorar a rentabilidade do seu negócio, a aproveitar seu terraço durante o ano todo. 

O nosso sistema é ótimo para instalações muito grandes, pois podem ser coletados até 

14 painéis por cada porta 
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Utilização de componentes de alta resistência e   

durabilidade, tratamentos anti corrosão e materiais 

de última geração 

 

Pequenas coisas ... que nos fazem grandes 

O sistema sem braço de abertura permite a instalação de estores ou cortinas  sem 

qualquer impedimento e melhorar a estética da sua instalação 

Para instalações muito longas é suficiente com um 

simples reforço de segurança no teto 

Reforços 

Falso Teto Alta Resistência 

A trazer o peso total do sistema sobre o trilho infe-

rior, é o único sistema que pode ser instalado sem 

qualquer problema em falsos tetos ou situações 

semelhantes 

Tensor de Segurança 

Os painéis são recolhidos e protegidos 
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 Loja, a apresentação dos seus produtos serão mais atraentes para os 
clientes 

Transforme sua loja em uma vitrine espetacular, totalmente aberta ao                    

público....remover as barreiras, criar uma transição suave entre a rua e a loja 
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Sistema sem Braço. Com este novo sistema você 

pode colocar cortinas ou persianas sem problemas 

Sem Braço 

Integração na madeira. O sistema imita              

perfeitamente a cor da madeira 

Pequenas coisas ... que nos fazem grandes 

O sistema pode ser instalado com uma porta fixa, e você pode escolher o sentido 

de abertura, para dentro, para fora, e em ambos os sentidos 

Puxador Customização  

Exclusivo puxador de vidro do sistema Todocristal. 

Para uma abertura suave, confortável e             

perfeitamente integrado no vidro 

Customização  

Vidro pintado á mão. Além disso, você pode usar 

vidro temperado ou vidro laminado, com as infinitas 

possibilidades de customização que  eles tem   
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Escritório, otimize o seu espaço de trabalho

Otimize as áreas de trabalho. Com o sistema Todocristal® você poderá dividir espaços        

internos, a alterar a distribuição e tamanho das salas do seu negócio. Faça salas de 

reuniões, escritórios, áreas de entretenimento, através de sistemas Todocristal® 
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O nosso sistema funciona por deslizamento, então 

a deterioração dos componentes e a manuntenção 

é praticamente inexistente. As pistas deslizamento 

são de um material muito resistente e, no caso de    

danos acidentais, são muito simples de mudar 

Pequenas coisas ... que nos fazem grandes 

Com o peso todo sobre o trilho inferior, podemos usar vidros de 6, 8, 10 e até 12 mm 

Original sistema exclusivo de Todocristal. Esta   
fechadura inclui uma maçaneta com chave na    
lateral onde fica a porta. Quando você ativar ela,  
exerce uma pressão sobre o conjunto de painéis a 
fazer compactação, isso vai melhorar a resistência 
do sistema e sua vedação 

Fechadura Lateral

Deslizamento

Com as nossas novas borrachas duplas rígidas  você 

vai obter uma melhor vedação e menor vibração do 

sistema 

Abertura

Os painéis na posição de abertura são recolhidos  
numa lateral ocupando o minimo espaço 

Borrachas nas ligações
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Industrial, ir para o simples é sempre mais inteligente   

Separe áreas de trabalho com o sistema Todocristal®. Delimite e isole as áreas               

particularmente ruidosas dentro de suas instalações. Faça as divisões entre as áreas 

de trabalho. Separe as áreas que exigem uma temperatura adequada, para cada      

necessidade, a procurar um melhor desempenho 
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Características Técnicas 
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Technische Eigenschaften 
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Vantagens do sistema 

 O peso da nossa cortina de vidro cai sobre o trilho em baixo, isso faz com que a instalação seja 

mais fácil e mais segura, e pode ser realizada em qualquer tipo de teto. 

 O nosso sistema não tem rolamentos, funciona através de deslizamento, portanto tem menos     

desgaste dos componentes e a manutenção é praticamente inexistente. 

 O nosso sistema é um dos mais agradável, seguro e estanco do mercado. 

 Nos adaptamos a qualquer tipo de terraço ou alpendre, o nosso sistema é um dos que tem mais  

versatilidade e adaptabilidade do mercado, o nosso departamento técnico, composto por            

profissionais altamente qualificados vão procurar a melhor solução para o seu projeto. 

 Como um dos sistemas mais estanco do mercado, a eficiência energética é maior, você pode       

economizar mais de 10% em sua conta. 

 Independentemente da forma e da altura do sistema, utilizamos as mesmas peças e perfis. Com   

menos componentes, a montagem do nosso produto é mais simples e temos um ótimo             

aproveitamento do estoque. O sistema é sempre o mesmo. 

 O serviço de vendas e pós-vendas é adaptado ás suas necessidades, rápido e eficaz. 

 Você pode usar vidros de 6, 8, 10 e 12 mm. Podemos vender até 12mm pois o peso dos painéis cai 

no trilho em baixo e nada de peso fica suspenso. A única coisa que vai mudar no nosso sistema é a 

espessura da cavidade do perfil, todo o demais, componentes e perfis, fica idéntico.  

 O nosso sistema e todos  os seus componentes são fabricados e desenhados sob a supervisão de 

Todocristal, o que proporciona una maior rapidez de entrega e um controle mais rigoroso e exigen-

te da qualidade dos materiais. 

 Nosso produto está em um processo de melhoria contínua com base nas sugestões dos clientes e da 

nossa própria experiência. 
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Configurações Exclusivas Todocristal 

Porta Móvel 

Sem Braço 
O sistema sem braço de abertura permite a 

instalação de estores ou cortinas sem obstáculo 

e melhorar a estética de seu vidraçamento. 

Este novo produto é uma excelente solução para alpendres, hotelaria e fechamentos de escritórios. Você 

pode colocar uma porta onde quiser, painel que funciona como uma porta, também pode adicionar o 

sistema de fechadura a escolher, e coletar como um painel normal. A área de vidro vai ser completamen-

te diáfana e pode ser aproveitada na sua totalidade. 
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Configurações  Exclusivas Todocristal 

Fechadura Lateral 

Sistema exclusivo de Todocristal®. Esta fechadura inclui uma maçaneta com chave na lateral onde 

fica a porta. 

Quando você ativa a maçaneta (1), exerce uma pressão sobre o cojunto de painéis a fazer            

compactação, isso vai melhorar a resistència do sistema e a sua vedação (2). 

1 - Aberto 2 - Fechado 

Aberto 
1 

Fechado 
2 
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Diferentes Soluções do Sistema 

Abertura de varias seções em uma 

Abertura a um lado sem ângulos Abertura a ambos os lados sem ângulos 

Com mais de um ângulo de 90º 

Com ângulos maiores de 180º Com diferentes ângulos 
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Configurações do Sistema 

 Trilho inferior na superfície com ou sem perfil de regulagem 

 Trilho inferior incustrado no chão com perfil de regulagem 

 Trilho superior com ou sem perfil de regulagem 

 Os painéis passam através de cantos de 90º a 270º  

 Ângulos menores que 90º são possíveis, mas não podem passar os painéis atraves dele 

 

Perfis inferiores 

Perfis superiores 

Seção vertical, com perfil de 
regulagem superior e inferior 
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Sistema de Alumínio 

 Trilhos de 40x40mm compatível com a dimensão padrão  

 Alumínio estrutural con uma espessura mínima de 3mm  

Regulação

 No máximo 25mm com perfil regulagem inferior  

 No máximo 50mm com perfil regulagem inferior e superior  

Vidro

 Vidro temperado ou laminado  

 Espessuras do vidro em 6, 8, 10 e 12 mm  

 Os vidros podem ser customizados: aquarelados, com proteção solar, serigrafado, cores... 

Aberturas

 Portas podem ser abertas para dentro, para fora e para dentro e fora no mesmo tempo.  

 Portas podem ser colocadas de um lado ou outro, em dois lados, nos cantos ou no meio (porta movél)  

 Abertura com ou sem braço  

 Sistema padrão oferece posição de ventilação fixa 

Tamanhos Máximos 

 Largura máxima dos painéis 800mm. Portas fixas até 900 mm e a porta móvel até 850mm. 

 Altura máxima 3000 mm 

 Largura total do sistema limitado a 14 painéis por cada porta 

Configurações do Sistema 
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Detalhes das peças 

 Peças injetadas com poliamida  e carga de fibra de vidro 

 Peças injetadas com uma liga de metais não ferrosos e aço inoxidável com  tratamentos   

anti-corrosivos 

 Parafusos e peças em  aço inoxidável 

 Pistas de deslizamento 

 As Cortinas de vidro Todocristal® se deslizam sobre um polímero de alto peso molecular, suas principais 

características são: 

- Auto-lubrificantes, não requer manuntenção 

- Baixo coeficiente de frição(<0,1) 

- Alta resistência a altas temperaturas  

- Alta resistência á ação de agentes químicos  

- Baixa adesão, repele a água e os líquidos 

- Altas propiedades dieléctricas 

- Não tóxico  
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 Imagem Explosiva 
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Sistemas de Fechaduras 

Nossa fechadura  padrão, consiste num fecho inferior e superior com puxador de metacrilato. Estes fechos são 

independentes por segurança, impide que acidentalmente abrir o sistema ou as crianças ter possibilidade de 

abri-los sem a ajuda de um adulto. Existem sistemas que utilizam um tensor com um cabo de aço, como      

mecanismo de abertura, mas além de ser muito desagradável ao toque, afrouxa com o uso e precisa de manun-

tenção.  

Sistema Todocristal® permite que você escolha entre as seguintes fechaduras de segurança em diferentes     

combinações:  

 Padrão: composto de fecho superior com puxador e fecho inferior, tem posição de ventilação.  

 Fechadura lateral: essa fechadura foi desenvolvida para aqueles que querem mais segurança e inclui uma 

fechadura com chave na lateral onde fica a porta. 

 Fechadura com maçaneta e chave: a porta incorpora uma fechadura de aço inoxidável, você pode optar 

por puxador ou maçaneta. 

 Fechadura oval: fechadura muito estética e discreta. 

 Fechadura de segurança para as crianças: para travar com a chave totalmente o sistema. Este  fecho é 

removível quando seus filhos crescerem e não há necessidade de usá-lo, você pode tirá-lo sem ter que      

modificar seu sistema Todocristal®. 

Fechadura padrão 
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Fechadura lateral Fechadura com maçaneta e chave 

Fechadura com maçaneta pequena e chave Fechadura Oval 

Fechadura de seguraça para crianças 

Sistemas de Fechaduras 
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Cores e Terminações 

 Lacados em mais de 100 cores da tabela RAL 

 Lacados RAL especiais  Anodizados 

 Ampla variedade de lacados em imitação de madeira, com superfície lisa ou texturizada 
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Testes e Provas 

Os sistemas Todocristal® foram submetidos aos mais rigorosos testes em laboratórios da Espanha,      

Finlândia e Rússia, com excelentes resultados em todos os testes realizados. 

 Testes de resistência ao vento.

Sistema Padrão: foi submetido num sistema de vidros reto de uma folha de 650mm de largura e altura 

de 1.955mm a empurre de pressão estática. A alta pressão foi acrescentada até  600Pa  equivalente a um 

vento de 120km/h. A estrutura resistiu a carga sem se estragar.  

Sistema Padrão: foi submetido num sistema de vidros reto de uma folha de 840mm de largura e altura 

de 1.460mm a empurre de pressão estática. A alta pressão foi acrescentada até  1.000Pa  equivalente a 

um vento de 150km/h. A estrutura resistiu a carga sem se estragar.  

Sistema com Fechadura lateral: foram realizadas dois testes. No primeiro foi submetido um sistema de 

vidros reto de 3 folhas com uma largura total de 2.000mm, espessura de 10mm e  altura de 3.000mm a 

empurre de pressão estática. A alta pressão foi acrescentada até 1.800Pa  equivalente a um vento de 

197km/h. A estrutura resistiu a carga sem se estragar. No segundo foi submetido um sistema de vidros 

reto de 3 folhas com uma largura total de 2.000mm, espessura de 10mm e  altura de 1.800mm a empurre 

de pressão estática. A alta pressão foi acrescentada até  3.000Pa equivalente a um vento de 254km/h. A 

estrutura resistiu a carga sem se estragar. 

 Testes de impacto. 

Foram realizados os testes em dois painéis, um de uma altura de 1.665mm e outro de 2.855mm ambos de 

657 mm de largura. Foi soltado um pêndulo desde uma altura de 450mm e com uma massa de 50kg  im-

pactando no  centro do painel. O test foi realizado nos ambos  lados dos painéis, eles resultaram      

ilesos. 
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Testes e Provas 

 Teste de desgaste. 

Foi submetido um painel a 27.290 deslizamentos, o equivalente a mais de 37 anos com dois usos diários 

(abertura y fecho). As pistas de deslizamento não  sofreram desgaste nenhum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Testes de agua. 

As provas de resistência à água rendeu excelentes resultados e desempenho superior aos sistemas  simi-

lares no mercado. Com chuva intensa e rajadas de vento o sistema de drenagem recolhe dentro do perfil 

inferior qualquer fuga muito pequena que possa ocorrer, com o resultado final de uma vedação quase 

completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Testes de envelhecimento de peças. 

As peças do sistema de vidros Todocristal foram sobmetidas a envelhecimento artificial com radiação UV 

+ IR com chuva simulada. O resultado do envelhecimento foi calculado em relação ao funcionamento, 

peso, medidas e a aparência das peças. Após do teste de 1.000 horas de alta temperatura, não há     

descoloração, e as alterações máximas de medida e peso foram de 0,3 % e 0,7 % respectivamente. O 

teste de UV + IR e de chuva simulada não causou perturbações operacionais.  
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 Teste de carga vertical. 

Foram realizados dois testes, um com um sistema de 3.000mm de altura  e outro com umo de 1.800mm. No  

extremo do perfil de um painel aberto, foi colocado uma massa de 80kg durante cinco minutos. Os resultados 

de ambos testes foram iguais, não aconteceram danos no painel nem na estrutura. 

 Névoa Salina. 

As provas de Névoa Salina, são utilizados para estudar a corrosão , os materiais são submetidos a ciclos de     

variação de temperatura e humidade salina. 

Nossas peças são injetadas em uma liga de metais não ferrosos e aço inoxidável com tratamentos               

anti-corrosivos, em perfeitas condições suportaram mais de 1.200 horas desta prova. 

Para avaliar esse resultado, basta olhar no setor automotivo, os fabricantes de alta qualidade garantir suas 

peças para 120 horas em névoa salina. 

 

Testes e Provas 
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 Certificação CE. 

O nosso sistema tem a certificação CE, certidão por  Applus+ 

Testes e Provas 
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Allglass Confort Systems S.L. 
Paseo de la Hispanidad, nave 55 T4 B60 

Pol. Ind. “Alhaurín de la Torre” 
29130 Málaga - España  

 

2014 

UNE - EN 14351 - 1:2006 
Sistema, Todocristal®, Fechamento de vidro temperado 
monolítico de segurança de 10 mm sem prefis verticais 
de alumínio. 
Características: 
Pressão do Vento: 
      1800mm. De Altura:      Tipo 5 (2000pa) 
       3000mm. De Altura:      Tipo 3 (1200pa) 
Impacto Pendular :                  Tipo 2 (450mm)   
Carregamento vertical:       Tipo  4 (800N) 
Carregamento horizonta:                N/A 
Desempenho acústico:       35 db 
Transmitância térmica:        5,64 W/m2K 
Permeabilidade ao ar:      Tipo 2 
Vedação ao água:                  Sem classificação 
Substâncias perigosas:                  Não 



  

 

  

 

Visite o nosso site para receber informação atualizada de nossos produtos 

Site 
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www.todocristal.eu 
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