
Clarabóia:

Cúpula parabólica exterior de polimetilacrilato cor gelo 
(PMMA)

Cúpula parabólica interior de polimetilacrilato incolor 
(PMMA)

Marco em PVC

Mecanismo de abertura

Sistema de fixação: cúpula-marco

Base de poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV)
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CLARABÓIA
Tipologia de edifício: Residencial

• Iluminação natural sem consumo de energia.
• Aplicável em coberturas planas e inclinadas.
• Apto para diferentes tipos de suporte.
• Materiais ligeiros e 100% recicláveis.
• Pouca necessidade de limpeza.
• Estanque à água.
• Isolamento térmico e acústico.
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO

• Edifícios logísticos e industriais.
• Edifícios públicos: centros comerciais.
• Edifícios residenciais públicos ou privados.
• Edifícios escolares: escolas, universidades, jardins de 

infância.
• Edifícios administrativos e empresariais.
• Edifícios hospitalares: hospitais, clínicas, centros de 

saúde, lares.

GAMA DE 
CLARABÓIAS

ILUMINAÇÃO: GAMA DOMES

DANOLIGHT® DANOEXIT® DANOVENT® MANUAL DANOVENT® ELÉCTRICO
Iluminação √ √ √ √

Acesso X √ X X

Ventilação X √ √ √

Abertura Manual X √ √ X

Abertura Elétrica X X X √
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Clarabóia parabólica quadrada DANOVENT® ELÉCTRICO da 
gama DOMES® DANOSA fornecida em formato kit, para ab-
ertura na laje de 100 x 100 cm na base, formada por uma 
cúpula parabólica dupla de metilacrilato de metilo (PMMA) 
fixa a um marco de PVC com parafusos estanques e anilhas 
protegidas por tampa; um mecanismo de abertura automática 

unido com dobradiças e ferragens a uma base de poliéster 
reforçado com fibra de vidro (PRFV) incluindo motor elétrico e 
botão de pressão, com isolamento na estrutura interior periféri-
ca com espuma de poliuretano.
Produtos providos de marcação CE.
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PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

DESCRITIVO DA SOLUÇÃO

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Estanquidade Gama DOMES®

Clarabóia formada por uma cúpula 
bivalvular de polimetilacrilato de 
metilo (PMMA) e base de poliéster 
reforçado com fibra de vidro (PRFV) 
isolado termicamente com espuma 
de poliuretano.

Acessórios prefabricados para cober- 
turas. Clarabóias individuais em materi-
ais plásticos (EN 1873).

Iluminação

Cúpula
bivalvular

Polimetacrilato de metilo (PMMA): 
3 + 3 mm.

Transmissividade 
luminosa (EN ISO 
13984).

Transparente: 93%
Cor gelo: 73%

Isolamento térmico
Coeficiente de 
transmissão térmi-
ca  (ISO 10456).

U = 
2,200 W/m2·K

Isolamento acústico 24 dB

Acionamento para 
acessos e ventilação

Mecanismo 
DANOEXIT®

Mecanismo de abertura manual 
munido de amortecedor, ferragens 
e dobradiças.

Abertura máxima 90°

Mecanismo/mo-
tor DANOVENT®

Mecanismo de abertura automática 
unido com dobradiças e ferragens 
incluindo motor elétrico e botão de 
pressão. 

Abertura máxima 45°

A DANOSA reserva-se no direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Para 
mais informações consulte a nossa página web www.danosa.com ou consulte o nosso Serviço de Atendimento Técni-
co T. +351 244 843 110 – portugal@danosa.com

CLARABÓIA
Tipologia de edifício: Residencial


