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Segurança
Portas criteriosamente fabricadas para garantir o conforto
e segurança de cada habitação.
São comercializadas com equipamento variado: visor,
barra de calafetagem, limitador de abertura, puxadores,
pernos anti-arrombamento, dobradiças com afinação,
fechaduras de segurança reforçadas, entre outras.
Resistentes por natureza, permitem a selecção de um
vasto leque de revestimentos, adequados a cada espaço e
de acordo com as tendências decorativas.
Possibilitam a adaptação a espaços e requisitos exigentes,
nomeadamente acústicos, de resistência ao fogo, bem
como a escolha de vários modelos: 1 folha, 2 folhas,
bandeira, fixos laterais, etc.
Com aplicações interiores ou exteriores são habitualmente
utilizadas em entradas de apartamentos e de vivendas.
Cada porta tem uma chave de obra que é substituída por
chaves definitivas no final da obra.
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Multiuso

Corta-Fogo

As Portas Multiuso são económicas, robustas, funcionais

As Portas Corta-Fogo são produzidas segundo rigorosos

e de valor estético.

controlos de produção que asseguram a total qualidade
do produto. Apresentam-se como soluções corta-fogo,

Com a possibilidade de adaptação de uma vasta gama de

equipadas para cumprir as normas de prevenção contra

acessórios, as portas multiuso podem ser fornecidas com

incêndios. Com uma ou duas folhas e uma vasta gama

uma ou duas folhas, com ou sem grelha de ventilação.

de medidas, dispõem de um grau de resistência ao fogo
de 60’, 90’ ou 120’.

As portas de uma folha têm ainda a vantagem de
serem reversíveis.

A chapa de aço galvanizada é pré-lacada no Ral Standard 7035 (Cinza) que encaixa em qualquer tipo de

Com aplicações interiores ou exteriores são habitual-

arquitectura ou decoração e permite ainda receber, em

mente utilizadas em garagens, sótãos, arrumos, casa das

obra, a pintura que o cliente desejar. Podem ser forneci-

máquinas, anexos e caixas de electricidade.

das, de fábrica, com algumas cores Ral, películas PVC
com imitações de Madeira ou Alumínio, com a
impressão digital de fotos/desenhos para personalização de ambientes, Kit acústicos.
Com aplicações interiores ou exteriores são habitualmente utilizadas em saídas de emergência e em projectos com requisitos corta-fogo.

