MAÇANETAS DE POLÍMERO
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POLYMER DOOR HANDLES

anti bacterial activity

DESIGN
design
O polímero proporciona praticidade e beleza garantindo
modernidade ao ambiente.
The polymer provides new advancements in exquisite beauty ensuring
modernity to the door handles.

VALOR
value
Com padrão de qualidade Metalsinos e garantia de um excelente
custo benefício.
With Metalsinos expert high quality and focus on minimizing waste,
economic cost-benefit is guaranteed.

DURABILIDADE
durability

Feito em polímero de engenharia resistente ao desgaste e
altamente testado para comprovar sua resistência. Com conforto
térmico e maior resistência a maresia.
Produced with the aid of engineered polymer, our products are stringently
tested for friction and attrition. Designed with thermal comfort in mind our
products stand up extremely well in conditions where high salt content are
present, including coastal areas.

SUSTENTABILIDADE
sustainability

Desenvolvido em um processo produtivo limpo, que não gera
desperdícios e pode ser reciclado facilmente.
Developed in an impeccably clean production process which generates
no waste and is easily recycled.

TECNOLOGIA
tecnology
Elimina até 99% das bactérias nas maçanetas com a inovadora
tecnologia antimicrobiana
. Ambientes mais limpos com
mais saúde e segurança para toda a família.
Our unprecedented antimicrobial technology
is up to 99% effective at
eliminating the door handles bacteria, ensuring your family can enjoy a
cleaner and healthier environment.

Revolução de cores e
estilos para sua casa
e mais saúde para você!
Stylish colors for your home and ensuring
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your family!

anti bacterial activity

• MAIS SAÚDE / HEALTHIER
• MAIS PROTEÇÃO / CLEANER
• MAIS SEGURANÇA / MORE PROTECTION

MAP2000

61

50

141

MAP2000-F1B1
ECO VERMELHO
ECO RED

MAP2000-F1I1
ECO PRETO
ECO BLACK

MAP2000-F1E1
ECO CROMO
ECO CHROME

50

141

ECO AZUL
ECO BLUE

MAP2000- P1B1
ECO AMARELO
ECO YELLOW

MAP2000-P1I1
ECO OURO
ECO GOLD
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MAP2000-P1E1
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MAP2100

66

50

147

MAP2100-F1E1
ECO AMARELO
ECO YELLOW

MAP2100-F1B1
ECO AZUL
ECO BLUE

MAP2100-F1I1
ECO CINZA

ECO GREY

50

147

ECO BRANCO
ECO WHITE

MAP2100- P1E1
ECO PRETO
ECO BLACK

MAP2100- P1B1
ECO CROMO
ECO CHROME
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MAP2100-P1I1
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INFORMAÇOES TÉCNICAS

TECNICAL INFO

DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO
ITEM REFERENCE DESCRIPTION

MODELO DA MAÇANETA / Door handles model

MAP 2000

MODELO DA ROSETA OU ESPELHO / Rosett or narrow model

P1

APLICAÇÃO / application
ACABAMENTO / finishing

B1

MAP 2000 - P1 - B1 - ECO CROMO

APLICAÇÃO / Application

O45
/

P1 (POLÍMERO)

INTERNO Internal

BANHEIRO Bath

EXTERNO External

Conforme ABNT 14913
Papaiz Smart 457
IMAB 1000
La font 1515 STS-55

Conforme ABNT 14913
Papaiz Smart 557
IMAB 1000
La font 7070 STS-55

Papaiz Smart 357
La font 330 STS-55

Narrow model

22

MODELO DE ESPELHO
44

B1

I1

5,5

E1

16

7

6

F2

F1

EXTERNO External

Papaiz C400
IMAB 1000 e 3000
Aliança

E3

E2
28.50

35.00

53

EXTERNO External

Haga______
IMAB 4000, 4800,
5000 e 6000
La font ST

70

Rosett model

30,5

MODELO DA ROSETA

F4

15.00

75,5

18.00

70,4

180

F3

Dimensões conforme padrão ABNT.
Eixo fornecido pela Metalsinos adapta-se
a portas até 40mm de espessura.
Cilindros padrões para portas de até 44mm de espessura.
CASOS ESPECIAIS CONTATE-NOS

E3
E1
E2

Dimensions according to the ABNT (Brazilian Technical Standard
Association).
Metalsinos provides the door handles axis. Fit doors up to 40mm
thickness.
Standard cylinders for doors up to 44mm thickness.
FOR SPECIAL REQUESTS, PLEASE CONTACT US

CORES/COLLORS

DISPONÍVEL EM TODOS OS MODELOS
AVAILABLE IN ALL MODELS

ECO AZUL
ECO BLUE

ECO BRANCO
ECO WHITE

ECO AMARELO
ECO YELLOW

ECO VERMELHO
ECO RED

ECO PRETO
ECO BLACK

ECO CROMO
ECO CHROME

ECO OURO
ECO GOLD

ECO CINZA
ECO GREY

ECO GRAFITE
ECO ONYX

EMPRESA / BUSINESS
Especializada no desenvolvimento e produção de metais
para os mercados calçadistas, moveleiro e de confecção, a
Metalsinos tem o prazer de apresentar esse produto inédito
no mercado.
Localizada no município de Ararica-RS, seu parque industrial
conta com duas filiais, com 27 anos de atuação e uma
carteira de clientes, a Metalsinos busca constante pesquisa,
inovação e está comprometida com o desenvolvimento de
uma indústria sustentável.
Soluções inteligentes para o tratamento de resíduos,
medidas que não impactam o ambiente e aproveitamento
máximo dos recursos estão na rotina de trabalho da
empresa.
Conheça melhor através do site www.metalsinos.com.br.
Specializing in the design and production of metal products for the shoe,
furniture and clothing manufacturing industries, Metalsinos is proud to offer this
innovative and inspiring line of products. Located in Ararica, RS - Brazil, with 27
years of experience, we operate out of two state of the art facilities dedicated to
the production of our amazing products. Metalsinos has always prided itself on
being at the forefront of research, design, innovation and the creation of a
sustainable industry.
Intelligent solutions for the treatment of industrial waste, environmentally friendly
systems and policies and the maximum utilization of resources are just a few
examples of our commitment to Mother Nature and of the importance we place
on environmental stewardship.
Learn more by visiting us at www.metalsinos.com.br.

O Design Funcional atua onde o desejo do belo se funde
à praticidade do dia a dia. Não basta ser incrivelmente bonito
se não funciona. Não basta ser superutilitário sem levar um certo
charme. Acerte na escolha unindo os dois conceitos com a linha de
maçanetas e puxadores da Metalsinos.
We offer functional designs that meld beauty and practicality into one seamless package.
Why make a beautiful product that is impossible to use? In the same token, why make a
product that works great, but looks awful? At Metalsinos we have mastered the art of
looking great and feeling great all at the same time!

RS 239, 3130 - Araricá - RS
51 3560.3300
home@metalsinos.com.br
metalsinos.com.br

DESIGN FUNCIONAL

