PORTAS SECCIONADAS
. RESIDENCIAL
. INDUSTRIAL

Porta Seccionada Douro
Painel de chapa de aço liso 40mm
Painel de chapa de aço almofadado 40mm
Porta Seccionada Sado
Painel de madeira lisa 40mm
Painel de madeira almofadada 40mm
Porta Seccionada Mondego
Painel de chapa de aço liso 30mm
A extensa gama de portas seccionadas
que dispõe constitui a melhor opção
para instalar na sua garagem. Ideal para
edifícios novos ou restauração de edifícios
antigos sem que se altere a sua estética. Podese optar por portas lisas ou almofadadas e
escolher a cor que se enquadre mais com o
ambiente do edifício.
A flexibilidade das dimensões e a facilidade
de montagem asseguram uma óptima
qualidade final da instalação. As portas
seccionadas são uma solução ideal para
garagens com espaços reduzidos ou para evitar
utilizar espaços desnecessários. Abrem-se
verticalmente e não requerem nenhum espaço
frontal na garagem, tanto na
abertura como no fecho.
A superfície exterior da
porta é lacada o que lhe dá
um aspecto elegante e uma
maior protecção contra os
agentes atmosféricos.
As portas seccionadas
são fabricadas utilizando
materiais seleccionados
criteriosamente conferindo ao
painel robustez, resistência,
comodidade de instalação,
funcionamento silencioso,
máxima facilidade de uso e uma
vida longa devido à sua sólida
construção.
Os painéis da porta
seccionada são constituídos por duas folhas
de aço galvanizado e pré-lacado reforçado
internamente e por um isolamento em
polyuretano expandido de alta densidade,
sem CFC, que é injectado no interior.
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Porta Seccionada Tejo
Painel Liso 40mm
As Portas Seccionadas
Industriais enquadram-se
esteticamente em qualquer
armazém, indústria ou espaço em
questão. Devido à flexibilidade
de dimensionamento, elevada qualidade e
funcionalidade e com sistema de segurança
incorporado, as nossas portas industriais são
a sua melhor opção para qualquer projecto
de instalação.
O sistema de funcionamento é
extremamente simples, isento de manutenção
e silencioso, pois utiliza materiais e acessórios
de alta qualidade o que garante uma maior
robustez, fiabilidade e durabilidade.
Pode-se ainda adaptar uma porta de
serviço integrada na porta seccionada para
separar a entrada de pessoas da dos veículos.
Devido ao seu desenho técnico, construção
em alumínio e funcionalidade, adapta-se
perfeitamente à porta seccionada, facilitando
o trânsito do pessoal.
Temos a opção de conjugar painéis em
alumínio anodizado ou lacado com painéis
de aço galvanizado de dupla face e isolados
com polyuretano expandido. Nesta
conjugação podem-se aplicar como opção,
acrílicos ou visores para favorecer a entrada
de luz natural.

Tipo de montagem:
1 . Ferragem normal
2 . Horizontal dupla

3 . Inclinada
4 . Sobre elevada
5 . Vertical
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Porta Seccionada Envidraçada

Porta Seccionada Minho
Painel de alumínio 40mm
Envidraçado em Acrílico

Visores
Decorativos

As cores
Disponíveis
São:

Os visores têm a função de permitir a
entrada de luz natural e ao mesmo tempo
decorativa. Podem-se aplicar visores decorativos
em meia lua, visores simples e com cruz. Estes
são fabricados em policarbonato duplo para A n o s s a
garantir uma elevada resistência, segurança e experiência nesta área permitenos desenvolver técnicas de
luminosidade.
produção ao mais alto nível
graças ao profissionalismo e
cooperação da nossa equipa de
trabalho. Possuímos programas
informáticos que permitem
adaptar as portas a qualquer
edifício, bem como, garantir um
elevado controlo de qualidade.
A nossa filosofia é fabricar
para si! com a satisfação total
na compra dos nossos produtos
e assegurar uma óptima
assistência técnica.
A elevada qualidade que os
nossos clientes exigem é
possível concretizar devido à completa e
cuidadosa selecção dos materiais utilizados
e ao constante controlo da produção.
A nossa experiência profissional faz com
que qualquer projecto seja perfeitamente
assegurado, pois dispomos de tecnologia do
.Branca (Ral 9010)
mais alto nível na golfragem, perfilagem e
.Verde (Ral 6005)
injecção das Portas Seccionadas.
.Verde (Ral 6009)
Este esforço permanente direccionado
.Castanha (Ral 8014)
para a satisfação dos nossos clientes reflecte.Beige (Ral 1015)
se na funcionalidade, fiabilidade, segurança
.Metalizada (Ral 9006)
e elevada qualidade de todos os acessórios
.Imitação madeira escura
das portas seccionadas, desde a perfilagem
.Imitação madeira clara
das ferragens passando pela conformação das
curvas e fabrico das molas.
Nas nossas amplas instalações
destacamos um enorme espaço de
armazenamento de stock para assegurar uma
óptima eficácia e rapidez em todo o serviço.
As portas e as ferragens são perfeitamente
embaladas, garantindo assim, um transporte
mais correcto e seguro.

