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DOBRADIÇAS PARA PORTA DE MONTAGEM POR APLICAÇÃO FRONTAL

SISTEMAS DE SEGURANÇA DOMINA HP

Funções
Sistema de segurança para dobradiças com aplicação frontal DOMINA HP e 
DOMINA HP COVER.

Ficha técnica online

Características Técnicas
O sistema de segurança SKG permite realizar portas de abertura externa com 
certificação SKG duas e três estrelas em função do número de dobradiças 
utilizadas.
O kit antifurto, compatível com os contrafechos e os parafusos diretos M12 
para a fixação da dobradiça no perfil, está disponível nas versões para dobra-
diça com duas abas e três abas.
 
Kit antifurto para dobradiça de duas asas, constituído por:
• 1 cartucho de regulagem lateral com pino em aço de elevadas característi-
cas de resistência ao corte e corrosão, para substituir o cartucho fornecido 
com a dobradiça
• 2 suportes com esfera em aço inoxidável para introduzir na base dos parafu-
sos de fixação da dobradiça no perfil
 
Kit antifurto para dobradiça de três asas, constituído por:
• 2 semi-pinos em aço com elevadas características de resistência ao corte 
e corrosão, para substituir os semi-pinos do cartucho de regulagem lateral 
fornecido com a dobradiça
• 3 suportes com esfera em aço inoxidável para introduzir na base dos parafu-
sos de fixação da dobradiça em aplicações de abertura externa
 
Os kits antifurto são equipados com tampas com marca SKG classe 2 (2 es-
trelas) e classe 3 (3 estrelas), para substituir nas tampas fornecidas padrões 
com a dobradiça, em função da configuração escolhida.
Na porta com 2 dobradiças (2 ou 3 asas) com esferas antifurto, é utilizada a 
tampa SKG classe 2. No caso de porta com três dobradiças (2 ou 3 asas) com 
esferas antifurto, é utilizada a tampa SKG 3 estrelas.

Materiais
Esferas antifurto em aço inoxidável
Suporte de esferas em poliamida
Pinos em aço com tratamento de elevada resis-
tência à corrosão e ao corte
Tampas SKG em poliamida

Código 05241 Código 05242
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Código 05243 (kit 2 abas)

Código 05244 (kit 3 abas)

Código Descrição Compatível com kit de 
contrafechos

Compatível com parafusos 
M12 de fixação direta

Compatível com distan-
ciadores
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05241 TAMPAS SKG 2 ESTRELAS - - - X 40

05242 TAMPAS SKG 3 ESTRELAS - - - X 40

05243 KIT ANTIFURTO SKG 2 ASAS 0520001-0520101-
0520201-0520301

05300-05301-05302-
05303

0323901-0324001-
0324101-0324201 X 10

05244 KIT ANTIFURTO SKG 3 ASAS 0520001-0520101-
0520201-0520301

05300-05301-05302-
05303

0323901-0324001-
0324101-0324201 X 10


