
Um jardim de inverno bem concebido poderá ser um complemento excelente para o lar. Além de proporcionar 
um espaço de estar adicional, combina perfeitamente com o estilo da sua casa. A Reynaers proporciona 
sistemas especialmente desenvolvidos de coberturas modulares com a possibilidade de as integrar 
perfeitamente com todas as janelas, portas e sistemas de correr.

Desenhos diferentes - Uma gama de estilos para dar resposta a qualquer requisito de desenho. O estilo 
Funcional básico é elegante e sóbrio. A variante Orangerie, proporciona um jardim de inverno com um 
ambiente Vitoriano autêntico. A variante romântica, Renascimento, é a solução ideal para renovações de um 
espaço com um estilo de arquitetura tradicional.

Cobertura para o seu jardim de inverno - A transição entre o jardim de inverno e a cobertura é certamente 
considerada pela Reynaers. Os nossos novos perfis de canto para cobertura possibilitam um acabamento 
perfeito. São fabricados com materiais duráveis, com opção de escolha de cor, e requerem pouca manutenção.

JARDINS DE INVERNO

REYNAERS CR 120



Tipologia de estilos FUNCIONAL                 RENASCIMENTO  ORANGERIE

Min. largura visível do perfil 60 mm

Profundidade do perfil 70 mm / 100 mm / 120 mm / 150 mm

Inclinação 5° - 45°

Cobertura 90° - 170°

Espessura de vidro 6 mm a 40 mm

Método de aplicação Vidro limpo e seco com EPDM ou silicone de cor neutra

Isolamento térmico Fibra de vidro reforçado com poliamida + perfil sintético

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                  

Um jardim de inverno dos seus sonhos

Concept Roof 120 é um sistema de cobertura altamente isolada, com uma vasta gama de estilos e combinações 
de cobertura à escolha e de forma a combinar perfeitamente com o seu jardim de inverno. Ao escolher o estilo 
Funcional, Orangerie ou Renascimento, esta cobertura de alta qualidade oferece o ambiente que deseja ao seu 
jardim de inverno.

O CR 120 vai ao encontro de requisitos elevados no que diz respeito a isolamento térmico, e combina 
nitidamente com as soluções de alto isolamento para janelas, portas, portas de correr e de harmónio. Este 
sistema foi concebido de forma a permitir construções complexas de jardins de inverno e clarabóias para 
anexos ou construções destacados. A integração de janelas para coberturas também é possível, e 
eletronicamente manipuladas caso pretendido.

Sistema CR 120

Resistência à acção do vento

Estanquidade à água

Coeficiente de transmissão térmica (Uw)
dependente da tipologia pretendida e 
necessita de cálculo específico
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