
ClimaTrend Style 
Design de janelas para o futuro



ClimaTrend Style é um sistema de janelas que pode ser produzido de forma 
econômica e atende plenamente às exigências do mercado, desde o design 
compacto até o possível uso em casas passivas, atendidas integralmente.

FLEXIBILIDADE

Uma aparência enxuta e outras possi-
bilidades de design por meio de

 ■ Frisos extremamente estreitos
 ■ Largura geral do quadro abaixo   

de 100 mm
 ■ Vidros grandes para mais claridade
 ■ Variedade de materiais e cores para 

perfis internos e externos

EFICIÊNCIA

Uso econômico de materiais, ferra-
mentas e tempo de fabricação por 
meio de

 ■ Projeto modular para diferentes 
conceitos de materiais

 ■ Profundidades de corte reduzidas
 ■ Padronização das etapas de  

produção para madeira e sistemas 
de madeira/alumínio

 ■ Uniões de canto PlugTec  
(construção opcional com  
cavilha ou ranhura/espiga)

SUSTENTABILIDADE

Sistema preparado para o futuro, 
durável e ambientalmente correto

 ■ Alta classificação térmica para efi-
ciência energética e adequada para 
instalações em casas residenciais

 ■ Máxima proteção contra ruído, 
intempéries e arrombamento

 ■ Espessura do vidro de até 70 mm
 ■ Elementos testados com  

certificação

Seus benefícios devido a ...

ClimaTrend Style janela em madeira/alumínio ClimaTrend Style janela em madeira [S] ClimaTrend Style janela em madeira [C]



-10 °C +20 °C -10 °C +20 °C

Valores de transferência de calor [Uw]
Melhores valores

W/(m²K)

Standard-
Sistema de janelas 

IV68

Standard-
Sistema de janelas 

IV78

CLIMATREND STYLE
Madeira IV106

Madeira/Alu IV106

1,190,870,80
0,65
0,67

Construção com eficiência energética

CLIMATREND STYLE 
JANELA EM MADEIRA/ALUMÍNIO

com isolamento de 14 x 60 mm na estrutura externa

Padrão passivo da casas alcançado
Classe de eficiência energética phA:
Uw = 0,80 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Melhor valor alcançado:
Uw = 0,67 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)

CLIMATREND STYLE 
JANELA EM MADEIRA

sem medidas de isolamento adicionais

Padrão passivo da casas alcançado
Classe de eficiência energética phA:
Uw = 0,79 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Melhor valor alcançado:
Uw = 0,65 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)
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NA LIDERANÇA ATRAVÉS 
DA COMPETÊNCIA

Como um parceiro competente,  
oferecemos soluções econômicas para 
fabricação de sistemas modernos de 
janelas e portas, feitos sob medida 
para cada projeto. Após a avaliação da 
necessidades os clientes, da máquina 
e em coordenação com o desenvolvedor 
do software, os clientes Leitz recebem 
um vantajoso e completo pacote de 
serviços.

 ■ Consultoria e análise
 ■ Planejamento e design
 ■ Documentação técnica

SAIBA O QUE É IMPORTANTE

Na EN 14351-1 estão definidas as 
normas vinculadas a janelas. A 
marcação CE mostra se uma janela 
apresenta todos os critérios requisitados 
para o uso pretendido. A Leitz está 
ciente da importância disso e docu-
menta os testes em janelas, seguindo 
os seguintes critérios essenciais:

 ■ Estanqueidade
 ■ Permeabilidade ao ar
 ■ Resistência à carga do vento
 ■ Forças operacionais
 ■ Função durabilidade


