Portaro®
C
B

A Vicaima disponibiliza portas com uma dimensão útil de
passagem que assegura a livre circulação entre espaços
- Zona de passagem de cadeira de rodas, porta entreaberta a 90º.

NDGD201325

correr à face

Acessibilidade e
Mobilidade

De forma a facilitar a visibilidade entre espaços, estão
disponíveis diferentes tipos de abertura que se adequam às
várias necessidades de utilização.

A

Corte Horizontal

Os puxadores de muleta ergonómica e as barras anti-pânico são de elevada resistência, fácil abertura e estão posicionadas a uma altura que facilita a sua utilização.

Corte Vertical

TABELA DIMENSÕES

300mm

DIMENSÕES PORTAS

correr à face

chapa metálica

altura
correr à face

2000/ 2040

largura
950/1050

DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE
esp.

altura

largura (*)

DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
altura

largura
1000 mm

220mm

LEGENDA: A - DIMENSÕES PORTAS; B - DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE; C - DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.

1 folha

500 mm

500 mm

A

ZONA DE
VISIBILIDADE

35 altura portas - 25 largura portas - 120 altura portas + 35 largura portas + 30

(*) As dimensões de passagem livre consideram as portas sem puxador abertas a 90º.

Portaro®

Revestimentos

vai-vem

características técnicas

A

Dekordor HD (CPL), para aros e portas.
Laminado melamínico endurecido com elevada resistência
física e química. Produto isento de formaldeído segundo a
Norma E1 e em caso de fogo não emite gases tóxicos.
Segundo a norma DIN EN 438, este produto tem elevada
resistência aos àcidos e detergentes, ao calor e ao frio,
riscos , abrasão e à luz. Tem um grau de contracção e
dilatacção extremamente baixo.
Cores: Branco, Cinza Dark, Metálico Escovado, Carvalho,
Faia Vaporizada.

C
B

Corte Horizontal

A

Dekordor SHD (HPL), para portas.
Termolaminado decorativo de alta resistência mecânica,
física e química. Testado segundo a norma DIN EN 438, o
HPL utilizado na Linha Escolar da Vicaima, apresenta
elevada resistência à abrasão, riscos, calor, manchas, à luz e
ao impacto.
Cores: Branco, Cinza Dark, Creme, Amarelo, Laranja, Azul Iris.

Corte Vertical
LEGENDA: A - DIMENSÕES PORTAS; B - DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE; C - DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.

TABELA DIMENSÕES

1F Vai-Vem
2F Vai-Vem

2000 / 2100
2000/ 2040

largura
850 /900 /950
850/ 900/ 950

DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE
esp.

altura

35 altura porta + 9
35 altura portas + 9

largura (*)
largura porta + 40
largura portas - 73

(*) As dimensões de passagem livre consideram as portas sem puxador abertas a 90º.
AR1

AR 400

G10 1V

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

DIMENSÕES PORTAS
altura

Linha Escolar

DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
altura

largura

altura porta + 45 largura porta + 115
altura portas + 45 2 x largura portas + 100

GLOBALDIS - Distribuição global de materiais, S.A.
Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640

GRUPO VICAIMA
Vilar do Pinheiro
Via José Régio, 256
T. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

Contact Center 808 50 50 30

Projectos
Escolares

Portaro®

EI 30 2F

A

Modernizar e criar novos espaços escolares que inspirem a
aprendizagem das futuras gerações revela-se fundamental
na evolução do contexto educacional a que se assiste.
Privilegiar o conforto e a segurança dos alunos, criando
soluções capazes de responder ao Programa de Modernização da rede escolar é uma premissa assumida pela
Vicaima, que pretende com este catálogo ir ao encontro
das necessidades e especificações dos projectos escolares.
A Linha Escolar da Vicaima apresenta uma ampla gama de
portas e aros que se adaptam a diferentes áreas de utilização.
Todas as soluções construtivas apresentadas são resultado
de um processo de Investigação & Desenvolvimento que
contempla uma caracterização específica e rigorosa que lhe
garante a qualidade e funcionalidade pretendida.
O pressuposto destes produtos considera princípios essenciais como a resistência, a durabilidade, a acessibilidade, a
iluminação natural e a segurança. A combinação entre o
design e a utilização de materiais amigos do ambiente é
outra vertente igualmente valorizada no conjunto de
soluções oferecidas pela Vicaima e que se pretende sejam
as mais adequadas.
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Corte Horizontal

Corte Vertical
Corte Vertical
LEGENDA: A - DIMENSÕES PORTAS; B - DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE; C - DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.

LEGENDA: A - DIMENSÕES PORTAS; B - DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE; C - DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.

TABELA DIMENSÕES
DIMENSÕES PORTAS
altura

bandeira

1 folha

vitral

largura

DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE
esp.

altura

largura (*)

TABELA DIMENSÕES

DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
altura

largura

Portaro ®

2000/ 2100

850/ 900/ 950

35

altura porta - 1,5 largura porta - 49 altura porta + 35 largura porta + 70

Vitral (400)

2000/ 2100

850/ 900/ 950

35

altura porta - 1,5 largura portas - 81 altura porta + 35 largura portas + 70

Bandeira

2000/ 2100

850/ 900/ 950

35

altura porta - 1,5 largura porta - 49 altura porta + 470 largura porta + 70

DIMENSÕES PORTAS
altura
vitral

(*) As dimensões de passagem livre consideram as portas sem puxador abertas a 90º.

Especificações
Gerais

2 folhas

AC 400

EI30 2F

2000/ 2040

largura

DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE
esp.

850/ 900/ 925

altura

largura (*)

DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
altura

largura

44 altura porta - 4 2 x largura porta - 112 altura porta + 50 2 x largura porta + 80

(*) As dimensões de passagem livre consideram as portas sem puxador abertas a 90º.

Portaro®

Portaro®

2F

A

EI 60 2F

A

A

B
C

A

B
C

Corte Horizontal

A

A

C

C

Corte Horizontal

B

B

Em espaços com grande tráfego, as portas e aros estão
sujeitos a uma utilização intensiva. Os produtos desenvolvidos pela Vicaima para a Linha Escolar, apresentam
características construtivas e revestimentos específicos que
lhe garantem robustez e durabilidade adequados ao uso.
PORTA - Estrutura em madeira densa que garante a fixação
das ferragens e interior em partículas de madeira que
melhora a resistência mecânica. O revestimento em Dekordor HD (CPL) ou Dekordor SHD (HPL) que apresentam
grande resistência ao impacto e orla em PVC em todo
perímetro, asseguram uma fácil limpeza e manutenção.
ARO - Contraplacado denso revestido a Dekordor HD
(CPL), com guarnições que permitem compensação à
espessura da parede.
FECHADURA – Com acabamento em INOX e marcação CE.
DOBRADIÇAS - Em INOX com 3” e 4” e marcação CE. Parafusos de fixação grau corrosão 4.
VIDRO – Laminado ou corta-fogo com acabamento
transparente ou fosco.
PUXADOR - Com formato ergonómico, acabamento
acetinado e de fácil manuseamento.
CHAPA PROTECÇÃO - Em aço inox com espessura de 1mm,
colocada nas zonas de impacto.
CERTIFICAÇÃO - Os produtos corta-fogo, estão certificados
por instituições internacionais segundo as Normas EN
tendo obtido a classificação EI.

Portaro®

Corte Vertical

Corte Vertical
LEGENDA: A - DIMENSÕES PORTAS; B - DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE; C - DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.

LEGENDA: A - DIMENSÕES PORTAS; B - DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE; C - DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.

TABELA DIMENSÕES

TABELA DIMENSÕES

DIMENSÕES PORTAS
altura
Portaro ® 2F
vitral

2 folhas

G10 1V

2000/ 2100

largura
850/ 900/ 950

DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE
esp.

altura

largura (*)

DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
altura

DIMENSÕES PORTAS

largura

altura

EI60 2F

35 altura porta - 1,5 2 x largura porta - 81 altura porta + 35 2x largura porta + 70

(*) As dimensões de passagem livre consideram as portas sem puxador abertas a 90º.

1 folha

2 folha

AR 1

2000/ 2040

largura
850/ 900/ 925

DIMENSÕES PASSAGEM LIVRE
esp.

altura

largura (*)

DIMENSÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
altura

largura

54 altura porta - 4 largura porta - 132 altura porta + 60 2 x largura porta + 95

(*) As dimensões de passagem livre consideram as portas sem puxador abertas a 90º.

