Porta Seccionada
A excelência na sua garagem

PORTA SECCIONADA
A vasta gama de portas seccionadas
ARMARO garante a máxima satisfação do
mais exigente cliente e são perfeitamente
adaptáveis para os mais diversos fins,
garantindo um aspecto moderno,
segurança ímpar e máxima eficiência.
São constituídas por painéis de chapa
dupla com enchimento interior a
poliuretano que garantem um elevado
isolamento térmico e acústico.
Funcionam verticalmente, através de
calhas laterais, o que permite o máximo
aproveitamento de espaço.

VANTAGENS
●

Funcionamento silencioso

●

Acabamentos exteriores e interiores de

elevada qualidade
●

Elevado isolamento térmico e acústico

●

Ocupação mínima de espaço útil

●

Segurança e durabilidade garantidas

●

Ferragens em aço galvanizado

●

Facilidade de manuseamento

●

Não necessita de manutenção

●

Possibilidade de instalação de porta de

serviço
●

Perfeita para automatização

●

Ampla gama de cores disponíveis

PAINEL
Os painéis sao constituídos por duas folhas de
chapa de aço galvanizado (0.5mm) com injecção
de polyuretano de alta densidade (livre de CFC's)
no seu interior.

40mm
Canelado

40mm
Liso

Chapa
Simples

40mm
Almofadado

Madeira
Canelado

Madeira
Almofadado

A espessura do painel é de 40mm com
acabamento pré-pintado, assegurando um
elevado nível de isolamento térmico e acústico.
O painel está disponível em várias opções tais
como as espessuras, os componentes, os
revestimentos e as cores.

GAMA DE CORES DISPONÍVEIS:
(pré-pintadas)

Ainda não encontrou a sua cor?

Branco (RAL 9010)

Bege (RAL 1015)

Verde (RAL 6005)

Cinza Metalizado (RAL 9006)

Verde (RAL 6009)

Imitação Madeira

Castanho (RAL 8014)

Imitação Madeira

É possível lacar a porta em
qualquer cor RAL, consoante
pedido do cliente

SEGURANÇA

PROTECÇÃO À QUEBRA
DOS CABOS

PROTECÇÃO À QUEBRA
DA MOLA

FECHADURA
LATERAL INTERIOR

CAVALETES
DOBRADIÇAS

SISTEMA
ANTI-DEDOS

Em caso de quebra dos
cabos, evita a queda da
porta

Em caso de quebra da
mola, evita a queda da
porta

Em portas manuais,
evita a abertura
alheia

Elementos em aço
galvanizado de alta
resistência

Configuração do painel
evita o entalamento
de dedos

ACESSÓRIOS EXTRA
VISORES

INDUSTRIAL
RECTANGULAR

INDUSTRIAL
OVAL

(680x370mm)

(720x320mm)

RESIDENCIAL
ACRÍLICO LISO

RESIDENCIAL
ACRÍLICO
QUADRICULADO

VENTILADOR
ACRÍLICO
(340x130mm)

PORTAS DE SERVIÇO

PORTA INTEGRADA

PORTA LATERAL

(800x2000mm)

Com perfis construídos em alumínio, foi
desenvolvida para manter o elevado nível de
segurança, eficiência e funcionalidade

Com o mesmo acabamento do portão
seccionado, permite uma conjugação estética
fabulosa para o aspecto da garagem

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

Motor de tracção ao
veio para uso intensivo

●

Versáteis, modernas e eficientes

●

Diferentes tipos de montagem possíveis

●

Maximizam o espaço útil de trabalho

●

Dotadas de todos os mecanismos segurança

●

Guias de reforço em aço nos painéis

●

Preparadas para uso intensivo no dia-a-dia

●

Vasta gama de configurações e cores

PORTA DE ALUMÍNIO
➔

Aspecto invulgar e elegante

➔

Permite a entrada de luz solar

➔

Ideal para lugares de grande

visibilidade como stands ou
instalações de bombeiros
➔

Segura, robusta e eficaz

➔

Possibilidade de instalação

de porta de serviço

