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26 VANTAGENS PARA 
UTILIZAR AS SOLUÇÕES 
                    - SYSTEM
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Opção verniz incolor Ulnabact garantia 10 anos

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A – LEGAL / REGULAMENTAR B – HIGIENE 

C – ERGONOMIA

Conformidade à Norma Européia EN 1906 dedi-
cada aos testes de resistência, força, torção, 
deformação... das maçanetas; as maçanetas 
ULNA oferecem prova de qualidade e confiança.

100% higiênico pelo fato de utilizar o an-
tebraço ou o cotovelo para abrir ou fechar 
uma porta, deixando assim a mão livre de 
qualquer germe, bactéria, vírus e fungo 

depositado pelo usuário anterior.

Redução a quase zero do risco de contaminação através das 
mãos que é responsável por aprox. 80% da propagação dos 
germes.

Consequente redução do uso de fluidos al-
coólicos hipoalergênicos que, de fato, são 
caros, ressecam as mãos e absorvem álcool 
para o organismo.

O mecanismo «I» da ULNA INITIAL permite a com-
pressão da mola da 1/2 volta triangular da fechadura, 
facilitando a abertura da porta pela redução do ângulo 
de rotação. O curso tradicio-
nal mais longo não precisa 
mais existir, o que reduz o 
esforço a exercer.

ULNA INITIAL oferece 9 posi-
ções de maçaneta, cobrindo 
uma área de aprox. 130° ; 
as posições mais baixas são 
reservadas às crianças e aos 
cadeirantes, as posições, me-

dianas para pessoas variadas, as posições mais altas para 
pessoas de alta estatura, notadamente 
nas infraestruturas esportivas. uma 
maçaneta pode ser instalada numa 
posição alta de um lado da porta, 
enquanto o seu pêndulo é instalado 
numa posição baixa do lado oposto.

Resistente ao fogo de pelo menos 36 minutos pelo teste 
realizado em porta corta fogo de 1/2 hora; as maça-
netas ULNA podem então viavelmente passar no teste 
quando instaladas em porta corta fogo de 1/2 hora.

ULNA é uma marca registrada da SAMA; a origem 
do seu nome provém do termo de anatomia geral-
mente chamado de « cubitus », localizado sob o 
radius, junto ao antebraço.

ULNA é objeto de patentes internacionais sendo o único no mun-
do a permitir:
- a abertura da porta com o antebraço ou 
cotovelo, o que é higiênico, ergonômico e prá-
tico
- a regulagem da maçaneta em repouso 
com 9 alturas cobrindo área de 130°, para adaptar a todas 
as alturas,

- um esforço e um ângulo de rotação mínimos a exercer 
sobre a maçaneta evitando que o usuário execute o curso com-
pleto para a abertura; prático para pessoas com dificuldades de 
mover o ombro, o braço, o punho, a mão ou até quem faz uso de 
muletas...

- a substituição da maçaneta em 1 clique graças ao campo 
magnético curvado gerado pela ULNA Pass.
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Opção complementar de proteção de nos-
sas maçanetas por verniz transparente, 
antimicróbico Ulnabact, garantia 10 
anos. «easy to clean». Limpeza fácil com 
simples produto de manutenção alcooli-
zado ou a vapor.

Resistente aos detergentes e desinfetantes 
geralmente utilizados em meio hospitalar, 
como notadamente o ácido peracético e 
peróxido de hidrogênio. 
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Em 1986, o projeto de lei sob o nome «Ame-
ricans with Disabilities Act» (A.D.A.) indicava: 
« que nenhuma discriminação poderia ocorrer 
em relação a uma pessoa deficiente. » Assim 
as sociedades, os lugares de hospedagens e os 
lugares coletivos devem, desde a assinatura da 
Lei em 1990: « oferecer instalações, adaptadas aos funcionários 
e ao público com todo tipo de deficiência. » As maçanetas Ulna- 
System são totalmente adequados no quadro dessas instalações.
Conformidade total à lei de deficientes 
votada na França em 2005 em prol da acessi-
bilidade, da autonomia e independência de 
todos os deficientes em todas as situações.

Retomada desta lei pela Convenção da ONU 

Ratificação desta convenção da ONU pela 
União Européia em 23 de dezembro 2010; 
as questões da deficiência e da dependência 
tornaram-se questões mundiais.
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Para os cegos, a opção persona-
lizada de gravação Braile, de até 
8 caracteres é disponibilizada 
sob encomenda em todas as nossas 
maçanetas ULNA. Ela é recomendada 
do lado externo para indicar por 
exemplo os «WC Damas» ou o «número 
do quarto», mas não é necessária do lado 
interno, quando a pessoa sabe onde se 
encontra.

Uma placa auto-adesiva ilustrando o 
desenho da maçaneta se encontra dentro 
da embalagem. Ela permite, por associa-
ção à maçaneta, de constituir um guia de 
utilização  simples e universal, por pic-
tograma.

As estatísticas mundiais dos defi-
cientes: Na França, 18% da população 
sofrem de deficiência ligeira ou pe-
sada, todo deficiente confuso, ou em 

situação de dependência, quase 12 milhões de indivíduos. 
- na Europa, este número é de 15%, ou seja, 75 milhões de 
pessoas deficientes. - a nível mundial, a ONU cita o número 
de 10% da população planetária, ou seja, 740 milhões de 
inválidos e dependentes. Passada a idade de 75 anos, mais 
de 1 pessoa em 3 apresenta 1 ou várias deficiências. Em ra-
zão do envelhecimento da população, 
esses números tendem a aumentar.

As soluções ULNA System INITIAL e SENSIAL são distribuídas em 9 
cores:

para oferecer uma máxima diferenciação de acordo com diversos 
serviços, patologias, andares ou uma melhor identificação de seu 
quarto.  Graças ao PASS ULNA, alguns estabelecimentos trocam em 

um segundo, a maçaneta ULNA INITIAL do quarto 
de um paciente diagnosticado como contagioso, 
de maneira que a equipe médica tome as precau-
ções protocolares quando for o caso (amarela é a 
cor reservada aos detritos altamente contagiosos 

submetendo- os a tratamento por incineração).

Dos 2 pontos anteriores, resulta uma baixa 
consequente dos D.M.E. (Distúrbios Mús-
culo-Esqueléticos) pela diminuição das 
dores nas costas, rins, e então eliminação 
de doenças quando sabemos que a equipe 
médica manuseia aprox. 200 aberturas/
fechaduras de portas por dia, mantendo as 
mãos livres para levar uma bandeja, uma 
pasta ou outro dispositivo médico, sem ter que se equilibrar ou 
fazer movimentos em falso.

As maçanetas ULNASYSTEM 
oferecem soluções tanto no se-
tor privado quanto no público, 
para isto, nós dispomos de um 
descritivo para concurso quan-
do solicitado.

- os hospitais, clínicas, casas 
de retiro, centros de re-educação, consultórios médicos e 
odontológicos

- as indústrias em geral e os labo-
ratórios high-tech de Pesquisa & 
Desenvolvimento ou ainda câ-
maras esterilizadas.

- as escolas, as creches,

- a indústria agroalimentar,
as fábricas de conserva,
os restaurantes coletivos,

- os cafés, os hotéis,
restaurantes (C.H.R.),

- os vestiários e os
banheiros dos aeroportos, estações, 
postos, postos de estradas, cinemas, 
piscinas, salas de ginástica..., Ou seja, todos os 
estabelecimentos que atendem ao público.

www.samamonaco.com - www.ulna.fr

m o n a c o  •  d e p u i s  1 9 6 0

La poignée pour tous, à portée de main.

D - PERSONALISAÇÃO: CÓDIGO COR / GRAVAÇÃO BRAILE

F – O PÚBLICO ALVO

G – ÁREAS DE APLICAÇÃO

E – PLACA DE INSTRUÇÕES / MODO DE USO
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Exclusivamente detentora de moldes e ferramentas, a SAMA fa-
brica e comercializa em muitos países as maçanetas ULNA SYSTEM 
oferecendo serviços acessíveis dos planos ecológicos e econômicos 
para um maior número de usuários.
Estas maçanetas de uso simples e intuitivo favorecem o uso ágil e 
necessitam de pouco esforço físico para ser realizado. Elas se ade-
quam em nossa proposta de « Design Universal », isto é, uma linha 
de produtos concebida para:

- o público em geral, capaz ou inválido, da 
infância a 3a idade passando pelos adultos,
- todo tipo de porta, incluindo as portas de 
vidro, sem necessidade de trocar a fechadura e 
nem modificar a instalação,
- todos os ambientes, área pública ou privada, 
profissional, industrial, militar, e mesmo na arte 
contemporânea,
- todos os países.

Responsabilidade Social da Empresa
Tempo de vida do produto
Triagem e reciclagem de detritos de produção
Higiene das mãos sem produtos consumíveis
Qualidade e quantidade de materiais estudados para todos os pro-
dutos.

ULNA é detentora de inúmeros prêmios:
- EURO PROPRE : Salão de Soluções Higiene e Limpeza
- JANUS DE LA SANTE & DU DESIGN
- BATIR AUTREMENT : Prêmio de inovação
- CIC : Entre os 10 finalistas de quase 400 empresas inovadoras 
selecionadas por concurso « Inovar em um mundo que se move»

ULNA SYSTEM oferece uma longa lista de vantagens a desfrutar, onde 
mesmo as grandes marcas concorrentes de origem Germânica só pro-
põem , ao mesmo preço, senão mais caro, que um tubo oco em inox 
alongado, apresentando uma grande folga que acaba quebrando a 
meia-volta triangular da fechadura, em sua posição. 

ULNA é realmente a resposta mundial para erradicar as contaminações através das mãos, 
diminuir as doenças nosocomiais, assim como oferecer todo o conforto e adaptabilidade 
para uma população crescente de pessoas idosas e deficientes. Não espere uma grande 
epidemia de gripes H1N1, H5N1, ou ainda SRAS ou ebola, nem mesmo a pandemia anual 
de resfriados ou gastroenterites para depois agir, trocando as suas maçanetas de porta por 
um acabamento ULNA System.
Opte por uma solução global com 26 vantagens que dará mais valor ao seu estabeleci-
mento, respeitando os seus pacientes, clientes e funcionários.

H – DESIGN UNIVERSAL : « ULNA UNIVERSALIS »

I - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DURÁVEL E ECO-RES-
PONSÁVEL

J – POR QUE E COMO ESCOLHER A SUA MAÇANETA ULNA E SEUS 
ACESSÓRIOS

Inclinada à 4h, após alguns meses de uso. Depois, ocorre uma 
deformação da roseta, devido às forças exercidas quando da 

remoção antes que esta se solte completamente de sua única fixação 
à porta. Haverá necessidade de substituir não somente as maçane-
tas mas também a fechadura através de uma reforma.

ULNA é composta de 3 linhas de produtos:
(a associar com o seu respectivo mecanismo « 
I » ou « S»)

- gama ULNA INITIAL em polipropileno, 2 regulagens :
* 9 posições de maçaneta em uma área de 130°,
* curso muito reduzido, diminuindo os esforços físicos assim 
como as dores nas costas e Distúrbios Músculo-Esqueléticos
* ergonômico e prático deixando as mãos livres para 
transportar materiais facilmente

- gama ULNA SENSIAL em polipropileno,não regulável : 
* mesmas vantagens que o conjunto ULNA INITIAL, 
sem regulagens
* vantagem preço econômico

- gama ULNA SILVER (ou ULNA GOLD 
somente sob encomenda) em alumínio, não 
regulável :

* mesmas vantagens que o conjunto ULNA INITIAL, 
sem regulagens
* não resistente aos detergentes e desinfetantes a 
menos que esteja protegido por verniz UlnaBact
* design refinado, contemporâneo e tendência em 
equipar todos os lugares de maneira estética

- gama ULNA PLAQUES INOX auto-adesivos com 7 
espaçamentos diferentes de acordo com os países, uti-
lizáveis principalmente na renovação para esconder as 
marcas deixadas pelos buracos feitos anteriormente e/
ou acabamentos precedentes.

Prix de l’innovation Bâtir 
Autrement

CONCLUSÃO

MECA « I »

MECA « S »
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