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FORTISSIME
AS FECHADURAS FORTISSIME FICHET REPRESENTAM UMA
RESPOSTA DE ALTÍSSIMA SEGURANÇA, SOBRETUDO PARA AS
HABITAÇÕES COM DIFICULDADE EM INTEGRAREM UMA PORTA
BLINDADA. BENEFICIAM DO MELHOR DAS TECNOLOGIAS FICHET
PARA LHE PROPORCIONAREM UMA RESISTÊNCIA TOPO DE GAMA
AO ARROMBAMENTO.

F3D,
uma inovação revolucionária!
O cilindro F3D da Fichet constitui uma
inovação revolucionária. Graças ao seu
sistema tridimensional impossível de
reproduzir fora da nossa fábrica, o cilindro
F3D Fichet e a sua chave de design
futurista revolucionam a segurança
da casa. Oferecendo uma resistência
excecional às tentativas de arrombamento,
esta nova geração de cilindros está
no coração do desempenho da fechadura
de altíssima segurança Fortissime.

BP 1

NÍVEIS DE DESEMPENHO
FECHADURA

BP 2

Certificação A2P com 3 estrelas
BP 3

CILINDRO

F3D + jogo de 4 chaves + cartão de propriedadeBP 4

OPÇÕES
FECHADURA
• 3 ou 5 pontos de fecho que incluem:
– 2 ou 4 linguetas com ganchos, basculantes no sentido contrário
– 1 duplo ponto central, reforçado por placas em aço com manganês

ACABAMENTOS
Lacada epóxi brilhante

Castanho RAL 8014

• Trinco de controlo com 3 chaves: integrado na fechadura,
permite impedir temporariamente o acesso a determinadas
pessoas a quem confiou a chave (baby-sitter, empregada
doméstica, etc.)
• Kit para porta com 2 folhas
• Kit para porta de grande altura
• Kit suplementar de linguetas em cima e em baixo
• Kit para porta com rebaixo

Branco RAL 9003

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE
• Interior: descanso em latão polido ou cromado escovado sobre placa sortida
• Exterior: órgão de manobra, fixo ou móvel na placa, latão polido ou cromado
escovado
• Mola semiautomática: permite entreabrir a porta, ao mesmo tempo que evita
uma tentativa de intrusão forçada de um visitante
A mola semiautomática oferece 3 vantagens :
> Conforto: a partir do interior, encaixa por simples pressão do dedo
> Comodidade: a partir do exterior, pode fazê-la retrair-se com a sua chave F3D
> Discrição: quando a porta é fechada, a mola desaparece no aro
• Antiarrombamento: bloqueio automático da fechadura em caso de tentativa
de arrombamento

LINGUETA
COM GANCHO

LOJA / SHOWROOM
Rua de Costa Cabral, 825 - 4200-224 Porto
Telf.: 225 074 380

e-mail: geral@seguranca-ja.com
www.seguranca-ja.com

Fiches_COM PF_Fichet_SERRURE_PORT_A4_M1.indd 2

26/11/13 15:44

