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TOLDOS

Toldos

COFRE 136

COFRE 136
158 mm

265 mm
0°

60°

190 mm

243 mm

10°

Características e composição
90°

m
140 m

140 mm

Toldo Cofre 136 é um toldo completamente fechado conferindo uma protecção total, ao
tecido componentes internos do toldo, das condições atmosféricas. Iluminação através de
LED incorporada no toldo.
Toldo de braços articulados com duplo cabo para garantir uma melhor tensão do tecido.
Automatizado e com todo o sistema eléctrico integrado no interior do toldo. Suportes
rotativos em 90º que permitem fixar ao tecto ou à parede. Toldo inclinável até 90º
(conforme opção de fixação do toldo) Fácil fixação através de apenas 2 suportes em
alumínio à parede ou ao tecto.

Ø12 mm
m

80 m

• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica com sensor de esforço para detetar o fecho e aliviar a
pressão do tecido
• Possibilidade de instalação de sensor chuva, vento e sol via wireless
(opcional)

Esquema do toldo
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Toldos

COFRE 260

COFRE 260
265 mm

145 mm

0°

20°

Toldo Cofre 260 é um toldo automatizado, produzido com cofre para protecção do tecido.
Toldo de braços articulados com duplo cabo para maior força e sugu-rança. Sistema de
Iluminação baixo consumo (LED) integrado. Todo o sistema eléctrico está integrado no
interior do toldo. Toldo de fácil fixação à parede com 2 suportes em alumínio, (para fixar
ao tecto é necessário 2 suportes 90º extra). Inclinação máxima do toldo de 20º.

Características e composição

140 mm

m
170 m

Ø12 mm
m
107 m

• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica com sensor de esforço para detetar o fecho e
aliviar a pressão do tecido
• Possibilidade de instalação de sensor chuva, vento e sol via
wireless (opcional)

Esquema do toldo
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Toldos

COFRE 600

COFRE 600
295 mm

265 mm

0°

20°

Toldo Cofre 600 é um toldo de maiores dimensões, completamente fechado protejendo
assim o tecido e os braços. Toldo com braços articulados de duplo cabo mais robustos e
fortes para coferir maior resistência e possibilitar uma maior projecção do tecido. Sistema
de iluminação LED incorporado no interior do tol-do. Todo circuito eléctrico está protegido
no interior do toldo. Toldo de fixação à parede com 4 suportes em alumínio. Fixação ao
tecto possível com 4 suportes de 90º (extra). Permite inclinação máxima de 20º

Características e composição

140 mm

m
170 m

Ø12 mm
m
107 m

• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica com sensor de esforço para detetar o fecho e
aliviar a pressão do tecido
• Possibilidade de instalação de sensor chuva, vento e sol via
wireless (opcional)

Esquema do toldo
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Toldos

VELUM

VELUM
10°

Inclinação

25°

Toldo com estrutura em alumínio para terraços ou es-planadas. Aplicação à parede com
colunas na frente. Permite obter protecção dos raios solares frontais pro-vocados pelo sol
mais baixo. Sistema de molas integra-do para abertura automatizada. Inclinação entre 10º
a 25º. Fabrico à medida do cliente.

Características e composição
Combinações Possíveis

• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica
• Possibilidade de instalação de sensor chuva, vento e sol via
wireless (opcional)

Esquema do toldo

4

Toldos

VARANDA

VARANDA
Combinações Possíveis

Toldo Varanda é um toldo para jardins de Inverno ou estruturas fixas. Modelo tipo cofre,
protege o tecido das condições adversas quando o toldo está fechado. Abertura/ fecho do
toldo feita automatizadamente so-bre guias laterais de alumínio. Sistema de molas para
manter o tecido do toldo tensionado. Fixação no exte-rior ou interior.

Características e composição
• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica
• Possibilidade de instalação de sensor chuva, vento e sol via wireless
(opcional)

Esquema do toldo
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Toldos

VOLANTE 260

VOLANTE 260
292 mm

145 mm

0°

20°

140 mm

m
190 m

Características e composição
Ø12 mm

m
102 m

Toldo Volante 260 é um toldo com saia motorizada para protecção dos raios solares
frontais em situações que assim o exigem, podendo abrir a saia ao gosto do cliente até
1,2m. Toldo de braços articulados com duplo cabo para maior força e segurança. Sistema
de Ilumi-nação baixo consumo (LED) integrado. Todo o sistema eléctrico está integrado
no interior do toldo. Está equi-pado com sistema inteligente que recolhe primeiro a saia e
só depois o toldo quando recebe ordem automá-tica de fecho proveniente do
anemómetro (sensor é ex-tra). Toldo de fácil fixação à parede com 2 suportes em
alumínio. (para fixar ao tecto é necessário 2 suportes 90º extra). Permite inclinação
máxima de 20º

• 2 Motores tubulares
• Manivela de emergência para casos de falha de electricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica com sensor de esforço para detectar o fecho e
aliviar a pressão do tecido
• Possibilidade de instalar sensor chuva, vento e sol via wireless
(opcional)

Esquema do toldo

6

Toldos

PAREDE

PAREDE
Toldo para fixar à parede e proteger do sol, brisas late-rais e olhares indiscretos. Toldo
com cofre para protec-ção do tecido. Abertura manual com recolha do tecido através de
um sistema de mola.Distância de abertura a gosto do cliente, até 4m.

Características e composição
Sistema de recolha do tecido através de mola
Base de fixação
Varão de fixação amovível para recolher e guardar em tempos de
pouca utilização

Esquema do toldo
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Toldos

BRISA SOLAR

BRISA SOLAR
Inclinação do toldo
De 5º a 30º

167 mm

Solução para esplanadas, terraços ou jardins de In-verno. Toldo em alumínio, desde
estrutura às lâminas orientáveis. Estanque à água, proporcionando protec-ção tanto do
sol como da chuva. Lâminas orientáveis através de motor para regular a entrada dos
raios sola-res, circulação de ar e protecção da chuva. Possibilidade de instalação tipo
Varanda para jardins de Inverno; à parede com 2 ou 3 colunas e ainda como módulo
independente com 4 ou 6 colunas. Possibilida-de de ter drenagem de águas nas colunas
frontais.
5º

58 mm

Características e composição

30º

• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de
electricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica
• Possibilidade de instalação de sensor

Rotação das láminas
De 0º a 90º

0º

122 mm

230 mm

90º

Esquema do toldo
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Toldos

FAEL

FAEL

Ø 170

Ø 15

13

0

Ø
13,2

Características e composição
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8
3

Toldo FAEL é um toldo para jardins ou terraços do tipo pérgola com tecido às ondas.
Toldo motorizado com estrutura toda em alumínio. Tecido é fixado em perfis transversais
que transportam o tecido sob as guias la-terais do toldo.
Possibilita vários modelos e aplicações:
SKY: Modelo sem colunas para fixação entre paredes ou ao tecto
FALL: Modelo para fixação à parede e com 2 colunas à frente fixas ao chão
GROUND: Modelo com 4 colunas fixas ao chão Inclinação máxima de 20º

9
5

470

Esquema do toldo
H max = 3000

º
x 20

÷
300 500

ma

100

240 ÷ 310

143

74

11
1

• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de electricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica
• Possibilidade de instalar sensor chuva, vento e sol via wireless
(opcional)

SP max = 5000
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Toldos

PILK

PILK

266

5°

256

Toldo PILK é um toldo tipo monobloc, motorizado. Toldo com elevado sentido estético e
design.
Braços articulados com corrente e molas. Sistema de iluminação de baixo consumo.
Permite fixação à pare-de ou ao tecto com 2 a 5 suportes (conforme largura do toldo).
Inclinação do toldo entre 5º e 65º

Características e composição
65°

• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de electricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica
• Possibilidade de instalar sensor chuva, vento e sol via wireless (opcional)
25,5

15

77

15

240

90

Esquema do toldo

Ø 13

62

60,5

117

25

15

77

Ø 13

15
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Toldos

NAHS

258 mm

NAHS

0°

38,5

185 mm

Toldo NAHS é um toldo automatizado, completamen-te fechado, mantendo protegidos o
tecido e os compo-nentes internos do toldo. Toldo com design moderno e elevada
robustez. Braços articulados com sistema de corrente e molas para tensionamento do
tecido. Todo o sistema eléctrico está integrado no interior do toldo. Sistema de iluminação
LED incorporado no inte-rior do toldo. Fixação à parede através de 2 a 5 suportes
(conforme largura do toldo). Inclinação máxima do tol-do de 40º

40°

74

Características e composição

18

85

239

115,5

Ø 15

• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de electricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica com sensor de esforço para detectar o fecho
e aliviar a pressão do tecido
• Possibilidade de instalar sensor chuva, vento e sol via
wireless (opcional)
Esquema do toldo

110

11

Toldos

OMUK

OMUK

147 mm

264 mm

5º

Toldo OMUK é um toldo cofre completamente fecha-do, o que confere a máxima
protecção do tecido. Toldo de braços articulados com sistema de corrente. Design
apelativo e moderno. Permite fixação tanto à parede como ao tecto devido aos suportes
rotativos 90º. Fácil instalação através de 2 suportes à parede ou ao tecto. Toldo Inclinável
entre 5º e 85º.

Características e composição
65º

190 mm

231 mm

13º

• Motor tubular
• Manivela de emergência para casos de falha de electricidade
• 2 comandos de 4 canais
• Central eléctrica com sensor de esforço para detectar o
fecho e aliviar a pressão do tecido
• Possibilidade de instalar sensor chuva, vento e sol via
wireless (opcional)

Esquema do toldo
85º

70

133

Ø 16

33

60

40

20

110
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E-mail: geral@duoventila.pt
Telefone: 252 875 021
Telemóvel: 963 928 102
Fax: 707 314 823

www.duoventila.pt
www.facebook.com/duoventila.pt

