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Há mais de 40 anos, 
Roverplastik
           
Roverplastik SpA, líder na Itália na tecnologia de perfis e 
vedações para portas e janelas, nasce em 1965 como 
empresa individual para a produção de persianas.
Sempre presidida pelo fundador Renato Festi,

a Roverplastik vem constantemente ampliando o seu volume 
de negócios e se transformando em uma empresa de capital 
aberto em contínua evolução, tanto em termos de capacidade 
produtiva quanto na variedade de soluções e oferta de produtos 
para o mercado.
A empresa apresenta ao mercado, um mix de produtos e 
soluções amplas e diversificadas, fornecendo Perfis e 
Vedações para portas e janelas de madeira, trilhos de 
alumínio, caixas pré-fabricadas, blocos térmicos isolantes
para janela, persianas, sistemas motorizados para a abertura
das venezianas de janelas. Os produtos de ponta da empresa
são os Perfis e Vedações, que permitem obter uma porta
ou janela acabada de forma profissional, e a solução 
construtiva para o vão da janela “RoverBlok Energy”,

que desde a sua introdução no mercado europeu até hoje, 
obteve um notável sucesso devido aos valores de 
isolamento que assegura, sendo que os Perfis e 
Vedações representam um elemento fundamental para 
o alcance dos valores de isolamento e vedação ideal.  

A Empresa trabalha na evolução contínua dos produtos. A 
Roverplastik implantou uma área de Pesquisa e 
Desenvolvimento, na qual colaboradores com formação 
específica em engenharia buscam realizar atualizações 
contínuas em termos de materiais utilizados e 
soluções tecnológicas adotadas. Os investimentos 
contínuos realizados nesta área permitem oferecer aos 
seus clientes a experiência, a competência e a grande 
flexibilidade que identifica a Roverplastik como 
fornecedor ideal de produtos personalizados de alta qualidade.  

Em 2008, graças à elevada competência técnica 
demonstrada na concepção e na gestão sustentável da 
própria produção, a empresa foi reconhecida como “Partner
CasaClima”, ou seja, fabricante de produtos habilitados a 
respeitar as rigorosas normas impostas por este reconhecido
sistema de Certificação Energética de Edifícios Europeus. 

Em 2011, a empresa apresentou o seu bloco térmico acústico
RoverBlok Energy à “Mapeamento dos produtos Leed”. Em 
mais de 40 anos de atividade, a Roverplastik cumpriu inúmeras
exigências técnicas, econômicas, estéticas e arquitetônicas, 
focalizando principalmente nos detalhes, com uma atenção 
especial na assistência de pré e pós- venda. Este é o 
compromisso que a empresa perseguirá ao longo do
tempo, se mantendo fiel ao objetivo que sempre estabeleceu:
um crescimento contínuo na perspectiva de um desenvolvimento
cada vez maior.

Roverplastik Spa
é certificada 
UNI EN ISO 9001:2008

CEO, Sra. Alessandra Festi
Diretor comercial, Sr. Loris Bettinazzi

Presidente da Roverplastik, Sr. Renato Festi



Perfis e Vedações para portas e janelas de madeira

O material com o qual são feitos os perfis garante a durabilidade durante o seu tempo de desempenho e uso: a precisão de 
forma e dimensão, melhora a memória elástica do material mantendo o desempenho dos Perfis e Vedações. Esta avaliação 
é realizada em função das condições ambientais na qual trabalhará o perfil, podendo se tratar de portas internas ou janelas 
externas, mudando as características dos materiais a serem empregados.
Na escolha do material também deve ser considerada a compatibilidade com os produtos ou os tratamentos ao qual serão 
submetidos a porta ou janela: a escolha será feita principalmente com base nos solventes utilizados nas tintas ou vernizes.
Conhecendo todas as características mencionadas será possível fazer a melhor escolha.

AC

K Composto à base de PVC plastificado, foi o primeiro material usado para a produção de Perfis e Vedações para 
portas e janelas de madeira, material extremamente versátil nas colorações e na dureza, permite a produção de 
produtos coextrudados. O material apesar de ter uma ótima estabilidade aos raios ultravioletas e ozônio pelas suas 
características, requer temperaturas operacionais não muito elevadas, sendo assim mais indicado para as 
aplicações no interior dos prédios e casas.
A excelente operacionalidade típica de materiais termofundentes permite de trabalhar com pressões de fechamento 
de até 3 mm e tolerâncias sobre nominais de ± 0,3 mm. Não sendo reticulados os compostos podem ser reciclados 
reduzindo o impacto ambiental.
Composto termoplástico a base de TPE, é a evolução adotada depois da introdução de tintas com solventes, a base 
de água, mantém as características de versatilidade na dureza e nas cores, permitindo a produção de artigos coextrudados. 
O material associa uma ótima estabilidade aos raios ultravioletas e ozônio, e opera em temperaturas mais elevadas, 
portanto, indicado também para aplicações em portas e janelas externas.
A excelente operacionalidade típica dos materiais termofundentes permite trabalhar com pressões de fechamento 
de até 3 milímetros e tolerâncias sobre dimensões nominais de ± 0,3 mm. Não sendo reticulados os compostos 
podem ser reciclados reduzindo o impacto ambiental.
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Materiais dos Perfis e Vedações

Os Perfis e Vedações nas portas internas são elementos estéticos de acabamento com a função de suavizar o fechamento 
da porta. A forma do perfil deve ser projetada em função do tipo de ferramenta usada na fabricação do batente para prevenir 
uma pressão de fechamento antiestética, e tornar cômodo o fechamento da porta.  Em função do tipo acabamento o perfil 
deverá ser capaz de cobrir a transição do elemento rústico para o acabado; quando utilizada lâmina natural de revestimento 
cobrindo a aresta de corte integralmente, na opção de pintura cobrindo qualquer defeito ou de tratamento das bordas.
Neste último caso deve ser escolhido um perfil com materiais que também sejam compatíveis com os solventes utilizados 
na tinta ou verniz a fim de evitar a ocorrência de fenômenos de adesão entre o perfil e o batente ou manchas antiestéticas. 

Equipamento

MOD. A28 - Desbobinador para bobinas de Perfis e Vedações

Mod. A28 Mod. A28+A28/1

O desbobinador “A28” Roverplastik , graças à sua versatilidade é de fácil 
manuseio, o instrumento ideal para o desbobinamento na produção 
industrial. 

Características: 
* Armação em alumínio 
* Capacidade de transportar até 4 bobinas (A28+A28/1) 
* Ajustável para bobinas de diferentes diâmetros e espessuras 
* Inclui rodas com freios 

Roverplastik projeta e fabrica os 
moldes dos Perfis e Vedações.



Desempenho das Vedações Roverplastik
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A função de uma vedação para portas é satisfazer tanto as necessidades 
estéticas e funcionais do produto bem como as de produção do fabricante. É 
importante que a vedação entre com facilidade no canal, sem no entanto 
permitir que se destaque facilmente, e que uma vez montado não sofra 
encolhimento. Por isto foram estudados perfis em materiais coextrudados, 
onde a parte flexível garante uma fácil inserção e uma estabilidade excelente 
junto ao canal após montagem. A parte rígida, por sua vez, oferece a garantia 
contra o efeito de estiramento e posterior encolhimento. No caso de 
inserção automática, em que as tensões do processo são mais elevadas, a 
parte rígida se torna fundamental. Um papel importante desempenha 
também o tipo de embalagem, que deve garantir que o produto não se deforme 
enquanto ele ainda está estocado, minimizando paradas durante o processo 
de produção. A bobina embalada com uma camada de papel colocada entre 
as camadas de vedação evita o risco de deformação. A orientação da 
vedação na bobina é fundamental para a inserção automática, e deve ser 
verificado com base na ficha técnica e na etiqueta do produto. A 
proteção, formada por uma película removível, permite pintar o batente com 
a vedação já inserida e evita eventuais sujidades na montagem na obra.

As dimensões funcionais das portas estão compostas por:

Profundidade e largura do canal (C, D) são medidas que devem ser conside-
radas em função da inserção da vedação na sede: as dimensões dos filetes 
flexíveis de fixação são dimensionadas para permitir a fácil inserção e uma 
boa ancoragem.
Distância entre porta e o batente e a altura do rebaixo (A, B) são as 
dimensões que determinam a sobreposição entre a porta e o batente; são 
determinados pelo tipo de ferramenta e pelo conceito com o qual foi projeta-
da a porta.

Proteção: película protetora para poder 
pintar os batentes com a vedação já instalada 
e evitar sujar o perfil no processo de montagem 
da porta na obra.

Alma Rígida: facilita a inserção da 
vedação no canal - necessária em caso 
de inserção automática porque evita o 
encolhimento do perfil

Filetes Flexíveis: elemento de                    
fixação e ao mesmo tempo, permite de 
uma possível remoção da vedação do 
canal

Orientação em bobina:
a ser avaliada em função do sentido de 
desbobinamento solicitado pelo equi-
pamento  de  inserção  automática

Camada de papel:
Dependendo da vedação é necessário 
para assegurar uma boa conservação 
do perfil na embalagem evitando 
possíveis deformações. 
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Perfis e Vedações para portas 

A 093 AC BOB ROV - A 093 AC CP BOB ROV

Bobinas: 470m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm

470m Coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm

3 mm 10 mm
5,5 m 3,2 mmC = D =

A = B =

A 390 AC BOB - A 390 AC BOB CP

Bobinas: 260m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm com separador de papel

260m Coils 
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm with paper separator

4 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

A 437 AC BOB ROV CP

A 204 BARRA DUPLA
Caixas: 322,5m (75 peças em 2 barras -
dupla unida - de 2,15m)
Cores: marrom - branco – bege

double and jointed - 2,15m each) 
Colours: brown - white - hazel brown

mm 01-
5 mm 3,2 mmC = D =

Boxes: 322,5m (75 pieces in 2 bars - 

A 219/15 - A 219/10
Escova altura 10 mm ou 15 mm 
Caixas: 260m ou 215m 
Cores: preto - branco - cinza - bege – marrom

Boxes: 260m or 215m
Colours: black - white - grey - hazel brown - brown

--
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Pile: height 10 mm or 15 mm

10 mm

A 454 AC BOB ROV CP

Bobinas: 200m 
Cores: marrom - branco – bege 
Bobina ø 60 cm

200m Coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil ø 60 cm

 5 mm
C = D =
A = B =

5,5 mm 3,5 mm
11 mm

Bobinas: 200m 
Cores: marrom - branco – bege  
Bobina ø 60 cm

200m Coils
Colours: brown - white - hazel brown 
Coil ø 60 cm

5 mm 11 mm
C = D =
A = B =

5,5 mm 3,5 mm



Depliant stampato su carta usomano naturale senza legno, a forestazione controllata 

Centro di informazione
          sul PVC

Associazione Nazionale
per l’isolamento Termico 

e Acustico

Roverplastik Spa
Zona Industriale 10
38060 Volano (TN)
Tel. 0464.020101
fax 0464.020180
info@roverplastik.it
www.roverplastik.it

ROVERPLASTIK BRASIL
Rua Brasilia S/N -  
Galpão n°2
C E P  8 9 1 2 1 - 0 0 0
R i o  d o s  C e d r o s
(SANTA  CATAR INA )
Fone. (47) 8480-5484 


