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Dobradiças para portas de duche

SERIE  ASB 700
Caracterizada por linhas 
rectangulares, contornos biselados e 
cantos arredondados
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
90 x 55 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, buchas 
e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Dobradiças para portas de duche

Refª ASB 720 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

(fixação descentrada)
                  Após colocação n/ se visualiza do exterior 

os parafusos de fixação.
                 -Vidro de 8 a 12 mm.

                 - Fecho automático a 25º 

Refª ASB 730 
 - Dobradiça vidro/vidro 180º

                  - 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732 
 - Dobradiça vidro/vidro 135º

                  - 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732 WG 
 - Dobradiça  parede / vidro 135º

(fixação descentrada)
                  Após colocação n/ se visualiza do exterior 

os parafusos de fixação.
                 -Vidro de 8 a 12 mm.

                 - Fecho automático a 25º 

Refª ASB 734 
 - Dobradiça vidro/vidro 90º

                  - 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.

- Fecho automático a 25º.
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SERIE  ASB 700-1
Caracterizada por linhas direitas
com design rectangular e cantos 
rectos.
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
90 x 55 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, 
buchas e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Refª ASB 720-1 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722-1 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
(fixação descentrada)
Após colocação n/ se visualiza do exterior 
os parafusos de fixação.
-Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 730-1 
- Dobradiça vidro/vidro 180º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732-1 
- Dobradiça vidro/vidro 135º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732-1 WG 
- Dobradiça  parede / vidro 135º
(fixação descentrada)
Após colocação n/ se visualiza do exterior 
os parafusos de fixação.
-Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 734-1 
- Dobradiça vidro/vidro 90º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º
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Dobradiças para portas de duche

SERIE  ASB 700-2
Caracterizada pelo design oval arredondado
com contornos biselados. Pode ser aplicada 
em portas de vidro  6 / 8 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
95 x 70 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 15º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, buchas 
e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Dobradiças para portas de duche

Refª ASB 722-2 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

                    ( fixação descentrada) 
                    Após colocação n/ se visualiza do exterior 

os parafusos de fixação.
                - 30 kg /Porta  (peso max). 

                  - Vidro de 6 a 8 mm .
                  - Fecho automático a 15º

Refª ASB 730-2 
 - Dobradiça vidro/vidro 180º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 8 mm.

- Fecho automático a 15º

Refª ASB 734-2 
 - Dobradiça vidro/vidro 90º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 8 mm.

- Fecho automático a 15º

Refª ASB 732-2 
 - Dobradiça vidro/vidro 135º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 8 mm.

- Fecho automático a 15º
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SERIE  ASB 700-2 A
Caracterizada pelo design oval arredondado
com contornos biselados. Pode ser aplicada 
em portas de vidro  8 / 12 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
105 x 70 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, 
buchas e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Refª ASB 720-2 A 
- Dobradiça  parede / Vidro 90º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722-2 A 
- Dobradiça  parede / Vidro 90º
(fixação descentrada)
Após colocação n/ se visualiza do exterior 
os parafusos de fixação.
- 50 kg / porta peso max.
-Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 730-2 A 
- Dobradiça  vidro / Vidro 180º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732-2 A 
- Dobradiça  vidro / Vidro 135º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 734-2 A 
- Dobradiça  vidro / Vidro 90º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º
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Dobradiças para portas de duche

SERIE  ASB 700-3 
Caracterizada pelo design rectangular 
com contornos biselados. Pode ser aplicada 
em portas de vidro  8 / 12 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
110 x 60 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, buchas 
e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Dobradiças para portas de duche

Refª ASB 720-3 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

- 50 kg /Porta  (peso max). 
                  - Vidro de 8 a 12 mm .

                  - Fecho automático a 25º

Refª ASB 730-3 
- Dobradiça  vidro / vidro 180º

- 50 kg /Porta  (peso max). 
                  - Vidro de 8 a 12 mm .

                  - Fecho automático a 25º

Refª ASB 732-3 
- Dobradiça  vidro / vidro 135º

- 30 kg /Porta  (peso max). 
                  - Vidro de 8 a 12 mm .

                  - Fecho automático a 25º

Refª ASB 734-3 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

- 50 kg /Porta  (peso max). 
                  - Vidro de 8 a 12 mm .

                  - Fecho automático a 25º
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SERIE  ASB 700-3 A
Caracterizada pelo design rectangular
com contornos biselados. Pode ser aplicada 
em portas de vidro  8 / 12 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
110 x 70 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, 
buchas e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Refª ASB 720-3A 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722-3A 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
(fixação descentrada)
Após colocação n/ se visualiza do exterior 
os parafusos de fixação.
-Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 730-3A 
- Dobradiça vidro/vidro 180º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732-3A 
- Dobradiça vidro/vidro 135º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 734-3A 
- Dobradiça vidro/vidro 90º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º
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Dobradiças para portas de duche

SERIE  ASB 700-7 
Caracterizado por um design rectangular 
ligeiramente curvo na superfície, de cantos 
direitos e acabamento biselado só em duas 
arestas. Pode ser aplicada em portas de 
vidro  8 / 12 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
110 x 70 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, buchas 
e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Dobradiças para portas de duche

Refª ASB 720-7 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722-7 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

                    ( fixação descentrada) 
                    Após colocação n/ se visualiza do exterior 

os parafusos de fixação.
                - 50 kg /Porta  (peso max). 

                  - Vidro de 8 a 12 mm .
                  - Fecho automático a 25º

Refª ASB 730-7 
 - Dobradiça vidro/vidro 180º

                  - 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a12 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732-7 
 - Dobradiça vidro/vidro 135º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a12 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 734-7 
 - Dobradiça vidro/vidro 90º

                  - 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a12 mm.

- Fecho automático a 25º
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SERIE  ASB 700-8
Caracterizada  por linhas direitas e cantos 
ligeiramente arredondados. Pode ser 
aplicada em portas de vidro  8 / 12 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
110 x 70 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, 
buchas e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Refª ASB 720-8 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722-8 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
(fixação descentrada)
Após colocação n/ se visualiza do exterior 
os parafusos de fixação.
- 50 kg / porta peso max
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 730-8 
- Dobradiça  vidro / vidro 180º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732-8 
- Dobradiça  vidro / vidro 135º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 734-8 
- Dobradiça  vidro / vidro 90º
- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.
- Fecho automático a 25º
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SERIE  ASB 700-9
Caracterizada pelo design rectangular de  
superfície ligeiramente curva, de cantos 
arredondados  e acabamento biselado só 
em duas arestas. Pode ser aplicada em 
portas de vidro  8 / 12 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
90 x 56 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, 
buchas e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 
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Dobradiças para portas de duche

Dobradiças para portas de duche

Refª ASB 720-9 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

- 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a 12 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722-9 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

                    ( fixação descentrada) 
                    Após colocação n/ se visualiza do exterior 

os parafusos de fixação.
                - 50 kg /Porta  (peso max). 

                  - Vidro de 8 a 12 mm .
                  - Fecho automático a 25º

Refª ASB 730-9 
 - Dobradiça vidro/vidro 180º

                  - 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a12 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732-9 
 - Dobradiça vidro/vidro 135º

                  - 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a12 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 734-9 
 - Dobradiça vidro/vidro 90º

                  - 50 kg / porta peso max.
- Vidro de 8 a12 mm.

- Fecho automático a 25º
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SERIE  ASB 700S  (Júnior) 
Caracterizada por pequenas dimensões 
apresenta um design rectangular contornado
por arestas e cantos em bisel. Pode ser 
aplicada em portas de vidro  6 / 10 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
75 x 46 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, 
buchas e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Refª ASB 720S 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722S 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
(fixação descentrada)
Após colocação n/ se visualiza do exterior 
os parafusos de fixação.
- 30 kg / porta peso max
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 730S 
- Dobradiça  vidro / vidro 180º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732S 
- Dobradiça  vidro / vidro 135º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 25º

Refª ASB 734S 
- Dobradiça  vidro / vidro 90º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 25º
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SERIE  ASB 700S-1  (Júnior)
Caracterizada por pequenas dimensões 
apresenta um design rectangular de linhas 
direitas e cantos rectos. Pode ser aplicada 
em portas de vidro  6 / 10 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
75 x 46 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 25º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, 
buchas e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Dobradiças para portas de duche

Dobradiças para portas de duche

Refª ASB 720S-1 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722S-1 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

                    ( fixação descentrada) 
                    Após colocação n/ se visualiza do exterior 

os parafusos de fixação.
                - 30 kg /Porta  (peso max). 

                  - Vidro de 6 a 10 mm .
                  - Fecho automático a 25º

Refª ASB 730S-1 
 - Dobradiça vidro/vidro 180º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a10 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732S-1 
 - Dobradiça vidro/vidro 135º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a10 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 734S-1 
 - Dobradiça vidro/vidro 90º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a10 mm.

- Fecho automático a 25º
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SERIE  ASB 700S-2 A  (Júnior) 
Caracterizada pelo design oval arredondado
com contornos biselados. Pode ser aplicada 
em portas de vidro  6 / 10 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
85 x 60 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 15º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, 
buchas e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Refª ASB 720S-2A 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 15º

Refª ASB 722S-2A 
- Dobradiça  parede / vidro 90º
(fixação descentrada)
Após colocação n/ se visualiza do exterior 
os parafusos de fixação.
- 30 kg / porta peso max
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 15º

Refª ASB 730S-2A 
- Dobradiça  vidro / vidro 180º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 15º

Refª ASB 732S-2A 
- Dobradiça  vidro / vidro 135º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 15º

Refª ASB 734S-2A 
- Dobradiça  vidro / vidro 90º
- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.
- Fecho automático a 15º
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Dobradiças para portas de duche

Dobradiças para portas de duche

SERIE  ASB 700S-3 A  (Júnior)
Caracterizada por pequenas dimensões,  
apresenta um design rectangular com 
contornos biselados. Pode ser aplicada em 
portas de vidro  6 / 10 mm
 

ESPECIFICAÇÕES

Medidas
85 x 60 mm

Material
Latão maciço

Movimento
Swing 90º para ambos os lados, 
Fecho automático a 15º.

Embalagem
Caixa individual, equipada com 
juntas protectoras transparentes, 
esquema com medidas do entalhe, 
buchas e parafusos.

Acabamentos disponíveis 
(CP) Cromado Brilho
(BN) Cromado Mate “efeito Inox”

 Acabamentos  por encomenda
(SCP) Cromado satinado
(AB) Latão envelhecido 
(PB) Latão Polido
(ORB) Bronze envelhecido 
(GM) Metal negro
(TI) Titânio                 

Refª ASB 720S-3A 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

- 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a 10 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 722S-3A 
- Dobradiça  parede / vidro 90º

                    ( fixação descentrada) 
                    Após colocação n/ se visualiza do exterior 

os parafusos de fixação.
                - 30 kg /Porta  (peso max). 

                  - Vidro de 6 a 10 mm .
                  - Fecho automático a 25º

Refª ASB 730S-3A 
 - Dobradiça vidro/vidro 180º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a10 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 732S-3A 
 - Dobradiça vidro/vidro 135º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a10 mm.

- Fecho automático a 25º

Refª ASB 734S-3A 
 - Dobradiça vidro/vidro 90º

                  - 30 kg / porta peso max.
- Vidro de 6 a10 mm.

- Fecho automático a 25º




