
ESPECIAL MALLORQUINES

MALLORQUINES C.EU / RENOVA 45 PLEGABLE / RENOVA CO EXTERIOR

MALLORQUINA C.EU
Versàtil i pràctica

MALLORQUINA
RENOVA 45 PLEGABLE

Corredissa instal·lada per davant de la façana,
de manera independent a la finestra.

Disseny versàtil que permet diferents conjunts d'1 o 2 fulles.
Versió en làmina fixa o mòbil.

MALLORQUINA
RENOVA CO EXTERIOR

Independent i elegant

DISSENY, CONTROL I PROTECCIÓ SOLAR

Infinita carta de colors i acabats: lacatges, imitació fusta, anoditzats…

PERFILS COMUNS
MALLORQUINES C.EU / RENOVA 45 PLEGABLE / RENOVA CO EXTERIOR

Noves instal·lacions PVC
C/ de Jordi Camp, 38-40. 08403 Granollers

Oficina central
C/Joanot Martorell s/n Pol.Ind. Jordi Camp 08403 Granollers. +34 938 604 216  info@grupovalverde.cat

61.800
Làmina Mòbil

61.805
Reductor 

61.803
Compensador

61.801
Làmina fixa

61.810
Làmina fixa

61.808
Sòcol

Practicable amb perfileria de canal Europeu.
Permet realitzar finestres i balconeres de 1, 2, 3 

i 4 fulles practicables.
Versió en làmina fixa o mòbil.

Coarrugable-plegable en acordió.
Un perfil especial que permet realitzar conjunt 

de múltiples fulles plegables.
Versió en làmina fixa o mòbil, i envidrada.

Sense obstacles,
queda recollida en diverses fulles

PRIVACITAT, 
CONFORT I 
VENTILACIÓ 
A L'INTERIOR



PERFILS

60.652
 Fulla finestra làmina fixa

61.802
Fulla finestra làmina mòbil

60.772
 Fulla Porta

60.651
Marc 40 mm

60.661
Marc 60 mm

60.671
 Marc amb solape de 40 mm

61.809
Marc fix

60.553
 Travesser làmina fixa

60.655
Inversor

61.1360
Marc lateral

61.1260
Marc superior

61.8345
Guia inferior sobreposada

61.8360
Guia inferior encastada

61.8345
Guia inferior sobreposada

61.8360
Guia inferior encastada

 
61.2036

Fulla finestra
61.2136

Fulla porta
61.2145

Fulla per a vidre

61.6600
Acoblament tancament

70.3949
Travesser

61.1285
Guia superior

61.6699
Tapa guia superior

61.6651
Tapa lateral amb pelfa

61.1246
Guia superior a sostre

61.8387
Guia inferior finestra

61.2036
Fulla finestra

61.2136
Fulla porta

61.2145
Fulla per a vidre

70.3949
Travesser

61.810
   Travesaño làmina 

61.6600
Acoblament tancament

61.6652
Tapa lateral fulla

MALLORQUINA C.EU
(canal Europeu)

Secció de marc (mm): 40/60

Secció de fulla (mm): 47

Característiques

Versàtil i pràctica

MALLORQUINA 
RENOVA 45 PLEGABLE

Sistema de mallorquina de làmines fixes o mòbils.

Sistema per a practicable i plegable.

Fulles de finestra i porta compatibles amb làmina fixa, làmina mòbil, làmina encadellada i vidre

Gran diversitat de perfils i accessoris de qualitat per a realitzar totes les combinacions imaginables.

Secció de fulla (mm): 45

Màxim espai envidrar (mm): 34

Independent i elegant

MALLORQUINA 
RENOVA CO EXTERIOR

Practicable amb perfileria de canal Europeu.
Permet realitzar finestres i balconeres de 1, 2, 3 
i 4 fulles practicables. Versió en làmina fixa o mòbil.

Fulles de finestra i porta compatibles amb làmina fixa, 
làmina mòbil i làmina encadellada.

Perfileria integrada en la sèrie renova PR40

Gran diversitat de perfils i accessoris de qualitat per a realitzar totes
les combinacions imaginables.

Sense obstacles, 
queda recollida en diverses fulles
Coarrugable-plegable en acordió.
Un perfil especial que permet realitzar conjunt de múltiples 
fulles plegables.Versió en làmina fixa o mòbil, i envidrada.

PERFILS PERFILS

CaracterístiquesCaracterístiques

Secció de marc (mm): 60

Secció de fulla (mm): 45

Màxim espai envidrar (mm): 34

Corredissa instal·lada per davant de la façana, 
de manera independent a la finestra. 
Disseny versàtil que permet diferents conjunts d'1 o 2 fulles. 
Versió en làmina fixa o mòbil.

Sistema de mallorquina de làmines fixes o mòbils.

Sistema corredissa.

Fulles de finestra i porta compatibles amb làmina fixa, làmina mòbil, làmina encadellada i vidre

Fulles simètriques sense ala que facilita el seu treball i evita l'inversor.

Gran diversitat de perfils i accessoris de qualitat per a realitzar totes les combinacions imaginables


