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EMPRESA
// COMPANY //

A RCN é uma empre-
sa vocacionada para 
a criação, desenvol-
vimento, produção e 
instalação de Sistemas 
de Alumínio com Vidro 

para a arquitetura, inovadores em de-
sign e funcionalidade.

O grande objetivo é tornar-se uma 
referência no setor, implementando 
um conceito diferenciador que eng-
loba a gestão e controlo de todas as 
etapas do processo desde a criação, 
o desenvolvimento, a produção e a 
instalação de sistemas de caixilharia 
inovadores com vidro.

RCN is a company de-
dicated to the creation, 
development, produc-
tion and installation of 
Aluminum Systems 
with Glass for architec-

ture, innovators in design and functio-
nality.

The main goal is to become a bench-
mark in the industry, implementing a 
differentiating concept that encom-
passes the management and control 
of all stages of the process from the 
creation, development, production 
and installation of innovative glass fra-
me systems.

QUEM 
SOMOS
// ABOUT US //
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MISSÃO
// MISSION //

A RCN tem como missão 
a diferenciação no desen-
volvimento, na inovação e 

criação de Sistemas de Alumínio 
Inovadores com vidro para a ar-
quitetura.

EQUIPA
// TEAM //

A RCN alicerça-se sobre as capacidades de dois 
profissionais com ampla experiência no setor. 
Cada um, desenvolveu ao longo do seu percurso 
profissional  competências específicas e perfeitamente 
reconhecidas, que unidas se complementam, 
tornando a RCN uma empresa solida e fiável em 
todas as vertentes para as quais está vocacionada.

RCN builds on the capabilities of two professionals 
with an extensive experience in the industry. Each 
one of them has developed, along the course of his 
professional career, specific and perfectly recognized 
competences, which together complement each 
other, making RCN a solid and reliable company in all 
the areas for which it is dedicated.

VALORES
// VALUES //

O rigor, o compromisso, a 
competência, a segurança 
e a excelência aliados ao 

forte espírito inovador.

VISÃO
// VISION//

Fomentar a criatividade, 
inspirar e abrir novas per-
spetivas na aplicação de 

sistemas de alumínio com vidro 
na arquitetura, tornando-se numa 
referência no mercado nacional e 
internacional.

RCN’s mission is to differ-
entiate in the development, 
innovation and creation 

of Innovative Aluminum Systems 
with glass for architecture.

The accuracy, commit-
ment, competence, safety 
and excellence allied to 
the strong innovative spirit.

To encourage creativ-
ity, inspire and open new 
perspectives in the appli-

cation of aluminum systems with 
glass in architecture, becoming a 
reference in the national and inter-
national market
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PRINCIPAIS 

CARACTERISTICAS

// MAIN FEATURES //

APRESENTAÇÃO
GERAL DO 
SISTEMA
// GENERAL PRESENTATION 

OF THE SYSTEM //
PESO MÁXIMO (FOLHA)

MAX WEIGHT (SHEET)

600 kg 5 m

ALTURA MÁXIMA (FOLHA)

MAX HEIGHT (SHEET)

PESO MÁXIMO (FOLHA)

MAX WEIGHT (SHEET)

600 kg 5 m

ALTURA MÁXIMA (FOLHA)

MAX HEIGHT (SHEET)

36 mm

ÁREA MÁXIMA (FOLHA)

MAX AREA (SHEET)

ESPESSURA DO VIDRO

GLASS THICKNESS

12 m2

36 mm

ÁREA MÁXIMA (FOLHA)

MAX AREA (SHEET)

ESPESSURA DO VIDRO

GLASS THICKNESS

12 m2

EXP - C

EXP - HR
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RESULTADOS DE ENSAIO
// TEST RESULTS //

DESCRIÇÃO // DESCRIPTION // RESULTADOS // RESULTS //

(Até 98%) | (Up To 98%)TRANSPARÊNCIA // TRANSPARENCY //

Uw = 1,21 (Ug=1,0 W/m²k)ISOLAMENTO TÉCNICO // THERMAL INSULATION //

Rw = 30 dB (Rw(IGU) = 36 dB)ISOLAMENTO ACÚSTICO // ACOUSTIC ISOLATION //

 ClassE 7A | Class 7AESTANQUEIDADE À ÁGUA (EN 12208) // WATERPROOFING (EN 12208) //

 ClassE B4 | Class B4RESISTÊNCIA AO VENTO (EN 12210) // WIND RESISTANCE (EN 12210) //

 ClassE 4 | Class 4PERMEABILIDADE DO AR (EN 12207) // AIR PERMEABILITY (EN 12207) //

EN 14351-1:2006 + A1:2010

PESO MÁXIMO (FOLHA)

MAX WEIGHT (SHEET)

500 kg 5 m

ALTURA MÁXIMA (FOLHA)

MAX HEIGHT (SHEET)

PESO MÁXIMO (FOLHA)

MAX WEIGHT (SHEET)

250 kg ----------

ALTURA MÁXIMA (FOLHA)

MAX HEIGHT (SHEET)

36 mm

ÁREA MÁXIMA (FOLHA)

MAX AREA (SHEET)

ESPESSURA DO VIDRO

GLASS THICKNESS

10 m2 ----------

ÁREA MÁXIMA (FOLHA)

MAX AREA (SHEET)

ESPESSURA DO VIDRO

GLASS THICKNESS

5 m 2

EXP - C EXP - P EXP - G

EXP - HR
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A versatilidade do sistema de correr, 
conjugado com a opção multicarril 
e associando a elevada capacidade 
mecânica à possibilidade de aberturas 
motorizada sequenciais devárias folhas, 
permite ao sistema EXP-C standard 
fazer face a todas as exigências técnicas 
e estéticas impostas pelos requesitos 
arquitetónicos.

The versatility of a sliding system merge 
with a multi-rail option and associating the 
high mechanical capacity to the possibility 
of sequential motorized openings of 
several sheets, allows the EXP-C Standard 
system to meet all technical and aesthetics 
demands imposed by architectural 
requirements.

EXP - C

OUTSIDE

VERTICAL DETAIL

INSIDE

INSIDE

HORIZONTAL DETAIL

OUTSIDE

OUTSIDE

VERTICAL DETAIL

INSIDE

OUTSIDE

INSIDE

HORIZONTAL DETAIL

INSIDE

PRINCIPAIS SECÇÕES
// MAIN CROSS SECTIONS //
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OUTSIDE

VERTICAL DETAIL

INSIDE

OUTSIDE

VERTICAL DETAIL

INSIDE

INSIDE

HORIZONTAL DETAIL

OUTSIDE

INSIDE

HORIZONTAL DETAIL

OUTSIDE

CANTO STANDARD
// STANDARD CORNER //
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EXP - HR

OUTSIDE
VERTICAL DETAIL

INSIDE

INSIDE

HORIZONTAL DETAIL

OUTSIDE

PRINCIPAIS SECÇÕES
// MAIN CROSS SECTIONS //

CANTO OCULTO
// HIDDEN CORNER //
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OUTSIDE

INSIDE

HORIZONTAL DETAIL

INSIDE
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No sistema EXP-Pivotante, existe um eixo 
de rotação que consegue suster enormes 
dimensões e em simultâneo uma abertura  
de grande facilidade.
Tal é a leveza de moviemntos que se abre 
uma porta para o imaginário.

In the EXP-P Pivot system, there is axis of 
rotationthat manages to sustain enormous 
dimensions and simultaneously an 
extremelly easy opening.
Such is the lightness of movement that 
opens a door to the imaginary.

EXP - P

PRINCIPAIS SECÇÕES
// MAIN CROSS SECTIONS //
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A diferença e audácia que contrariam o 
natural, inclusivamente a gravidade.
A abertura proporcionada pelo sistema 
EXP-G Guilhotina permite a total abertura 
dos espaços, eliminando todas as 
fronteiras entre o interior eexterior.

The difference, the audacity, contrary to 
the natural (including gravity). The opening 
provided by the EXP-G Guillotine allows 
the total opening of the spaces, eliminating 
all the borders between the interiror and 
the exterior.

EXP - G

PRINCIPAIS SECÇÕES
// MAIN CROSS SECTIONS //
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EXPANSION 
// SOLUÇÕES | SOLUTIONS //

EXP - C | EXP - HR
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EXP - P
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EXP - G
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RCN Innovation in Aluminium Systems 
Travessa do Navega, 364 C, Arada, Aveiro, Portugal

+351 967 319 856 

 

geral@rcn-aluminium.com 
http://rcn-aluminium.com


