Fábrica de Portas e Automatismos

FABRICAMOS PARA SI

CATÁLOGO

A Gadoor é uma empresa que desenvolve a sua a principal atividade no fabrico de Portas Seccionadas. A nossa experiência nesta área
permite-nos desenvolver técnicas de 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 ótima assistência técnica.
A nossa experiência profissional faz com que qualquer projeto seja
perfeitamente assegurado, pois dispomos de tecnologia ao mais alto nível
na gofragem, perfilagem e injeção das Portas Seccionadas Gadoor. Este esforço permanente direcionado para a satisfação dos nossos clientes reflete-se na funcionalidade, fiabilidade, segurança e elevada qualidade de todos
os acessórios das portas seccionadas, desde a perfilagem 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 ótima eficácia e rapidez em todo o serviço. As
portas e as ferragens são perfeitamente embaladas, garantindo assim, um
transporte mais correto e seguro.

Os nossos valores ...
Os nossos compromissos...

Fale Connosco
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A extensa gama de portas seccionadas que a Gadoor dispõe constitui a melhor opção para instalar na sua garagem. Ideal para edifícios novos
ou reabilitação de edifícios antigos sem que se altere a sua estética. Pode-se 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.
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PORTA
SECCIONADA

ELEMENTOS

Fabricado em portugal

PORTA
RESIDENCIAL

Estanque nos 4 lados
Puxador de asa embutido

Fecho interior

Porta rodizios em nylon

Exclusivo

Exclusivo

Anti esmagamento
Topos do painel

Acessórios lacados a cor
branco RAL 9010

Peça inferior com
afinação

Isolamento térmico
e acústico
Sistema de clique

Painel de 40 mm
anti esmagamento

Sistema de curva
para fecho estanque
Exclusivo
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PORTA DE
CORRER LATERAL

PORTA
INDUSTRIAL

Guia inferior
silencioso

Curva com tamanho
reduzido

Puxador embutido
Exclusivo

Acessório
opção

Pára-quedas aos
cabos ( ≥ 16m2)

Cavalete Único Reforçado
(≥ 4500 largura)

Batentes de Mola
traseiros

Pára-quedas de Mola

Topos de painel

Sistema de curva
para fecho estanque

Rodizio superior

270 mm

250 mm x 250 mm

PORTA DE
SERVIÇO

Exclusivo

Exclusivo

Mola de retenção oculta

Painel de 40 mm
anti esmagamento

Puxador de asa embutido

Ómega de reforço
(≥ 4500)

Exclusivo

Barra antipânico

Mola aérea
Opção

Opção

Soleira Reduzida

Pág. 10

Pág. 11

TIPOS DE
ACESSÓRIOS

TIPOS DE
FERRAGENS

VISORES
Portas Seccionadas
Calhas laterais e guias de aço galvanizado de
2mm de espessura onde são aplicados perfis
de vedação em EPDM flexíveis e inalteráveis
até 40ºC.
Perfis em alumínio superior e inferior onde são
aplicados perfis em EPDM, flexíveis e inalteráveis até 40ºC para vedação superior junto à
padieira , e inferior junto ao pavimento.

NOVO VISOR EM ALUMÍNIO
270 mm

250 mm x 250 mm
Opção

Molas de Torção GADOORR
PERFIS
Porta Seccionada
Envidraçada

2

Com vidro duplo laminado 33 .8.33

2

Molas de 25 000 Ciclos

Molas de 50 000 Ciclos

Molas de 100 000 Ciclos

Exclusivo
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Pormenor: canto do visor em alumínio
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TIPOS DE
FERRAGENS

PAINEL SANDWICH
DE POLIURETANO
As Portas Seccionadas são construídas com painéis de 500mm e 610mm de altura, com 40mm de espessura com
nervura perfilada na horizontal. Os painéis são constituídos por duas folhas de aço perfilado com 0,45mm de espessura, zincado e galvanizado por imersão a quente com uma resistência à perfuração de 150gr/m2, com acabamento pré

Padieira

Altura

Porta industrial: Ombreiras ≥ 100

pintado. Sendo injetado no interior poliuretano expandido com uma densidade de 42kg/m3, livre de CFC, de acordo

Porta residencial: Ombreiras ≥ 80

com as Normas DIN 4102 e DIN 18164. O coeficiente de transmissão térmica do isolamento é de K=0,40 Kcal/m2 ºC o

Porta com molas traseiras: Padieira ≥ 120

que lhe confere um óptimo isolamento térmico. Na montagem dos painéis são colocadas juntas intermédias em EPDM,

Ferragem dupla: Padieira ≥ 160 e < 350

onde estas são inalteráveis até 40º para assegurar a estanquicidade ao longo de todo o painel, evitando assim a infil-

Ferragem simples: Padieira ≥ 350

tração de água, vento e pó, garantindo também o isolamento acústico. A estanquicidade ao ar, é de aproximadamente
5m3/m2/h a 50Pa de pressão.

Ombreira

Ombreira

COR RAL E ACABAMENTOS
ACANELADO GOFRADO

DUPLA,MOLA
MOLATRASEIRA
TRAZEIRA
DUPLA,

DUPLA REDUZIDA

80

160

Altura da porta + 80

Altura da porta

RAL 7016

SUPER LISO

RAL 1015

RAL 5010

RAL 3000

300

LISO MONOCANAL

VERTICAL
Altura da porta Altura da porta
+ 500

Altura da porta

≥ 750

265
Altura da porta

400

165

RAL 8014

0

RAL 9006

RAL 9010

RAL 7016
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RAL 6009

MICROPERFILADO

Altura da porta -elevação + 700

+ 500

RAL 6005

Altura da porta

350

SOBRELEVADA

RAL 9006

porta + 50

Varia c/ o ângulo de incl. 170

Altura da

Altura da porta

Altura da porta

Altura da porta + 235 115

200

120
Altura da porta + 80

RAL 9010

DUPLA INCLINADA

Altura da porta + 500

INCLINADA

Varia c/ o ângulo
de incl.

120

NORMAL

DUPLA
Altura da porta + 500

Altura da
porta

Altura da porta + 500

Altura da porta

Altura da porta + 60 60

Altura da porta + 500

RAL 9010

RAL 7016
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PAINEL SANDWICH
DE POLIURETANO

ALUMÍNIO

ALMOFADA

MADEIRA DUAS FACES

Exterior

(RAL 7016)

Exterior

MADEIRA CLARA

Disponível também em Super Liso e Liso Canelado
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(RAL 8014)

NOVA TEXTURA

Interior

MONOCANAL TEXTURADO

NOVA TEXTURA

Interior

MONOCANAL TEXTURADO

MADEIRA ESCURA

RAL 6005

RAL 9010
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PORTA
SECCIONADA
Residêncial

Residencial
< 4500 largura
< 3000 altura

Pormenor painel

Painel Super Liso
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Pormenor painel
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A GADOOR possui portas seccionadas para todos os
ambientes em que as mesmas se vão inserir. Pode
também criar elementos únicos e personalizados por
si, para que a sua porta seja um marco de referência
na sua casa.
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ESCOLHA

A SUA
PORTA
Escolha a sua porta e faça
o seu conjunto.

A GADOOR tem ao seu dispôr um conjunto
de molduras para que possa personalizar a
sua porta, podendo assim fazer as combinações que mais apreciar.

Pode também idealizar a sua própria moldura.
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MOLDURAS
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MOLDURAS
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PORTA
SECCIONADA
Madeira Natural

PORTA
SECCIONADA
Almofadada

OPÇÃO 1
Desde 2000 mm até 2370 mm
510mm
300mm

200mm

Desde 2160 mm até 2670 mm

320mm

280mm

Desde 2670 mm até 3070 mm

300mm

200mm

Desde 2940 mm até 3470 mm

320mm

280mm

Desde 3400 mm até 3770 mm

300mm

200mm

Desde 3720 mm até 4270 mm

320mm

280mm

Desde 4100 mm até 4570 mm

300mm

200mm

Desde 4500 mm até 5070 mm

320mm

280mm

OPÇÃO 2

A solidez do fabrico, a flexibilidade das dimensões e facilidade de montagem asseguram uma
ótima qualidade final. Deste modo garantimos
um funcionamento silencioso, sem cuidados
especiais de manutenção e uma elevada durabilidade. Podendo ser automatizada em qualquer altura de modo a proporcionar uma maior
comodidade e conforto.
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PORTA
SECCIONADA
Correr Lateral

Qualquer disposição é válida para os visores

Disposição da Porta

Fecho Esquerdo

Fecho Direito

A GADOOR tem ao seu dispor um novo modelo de porta
correr lateral, ideal para garagens com espaços e padieiras reduzidas, deixando o vão completamente livre. Este

Dimensões de Obra
OMBREIRA CURVA
≥ 150mm

aproveitamento de espaço deve-se a sua aplicação e

Correr Lateral
< 5000
< 3000

Largura
Altura

deslizamento lateral, o qual permite um funcionamento de
abertura parcial para entrada pedonal, tendo um funcionaOMBREIRA FECHO
> 0mm

mento totalmente seguro. Sendo uma das suas principais
vantagens o uso de um mecanismo simplificado, (sem o
recurso a molas, eixos, tambores, cabos, entre outros)
que torna a sua aplicação, funcionamento e manutenção
extremamente simples.

Pág. 28

PADIEIRA
100mm
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PORTA
SECCIONADA
Pré-Montada

- Resistência ao vento classe 4/5;

- 10 anos de garantia no painel;

- Inclui motor Athena da Globmatic;

- Dobradiças galvanizadas;

- Painel de aço galvanizado e lacado com

- Reforço para fixação do motor;

40mm de isolamento de poliuretano injetado

- Guia dupla galvanizada com suportes de fixação;

com encaixe anti-dedo e vedante EPDM;

- Possibilidade de colocação de desembraiador exterior;

- Possibilidade de fabricação nas cores e

- Quantidade minima por palete: 8 unidades;

acabamentos gerais do catalogo;

- Ud: 0,4 W/m2.k;

- Dimensões standard: 2400x2000, 2400x2150,
3000x2000, 3000x2150;

Cavalete com
proteção de dedo

Proteção das molas

Suporte inferior

Exclusivo

10 anos de Garantia no painel

GLOBMATIC
Motor Athena

Sistema de molas
de tração
Opção
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Sistema de molas
de torção
Opção
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PORTA
SECCIONADA
Industrial

As Portas Seccionadas Industriais Gadoor enquadram-se
esteticamente em qualquer armazém, indústria ou espaço em questão. Devido à flexibilidade de dimensionamento, elevada qualidade, funcionalidade e com sistema de
segurança incorporado, as nossas portas industriais são
a sua melhor opção para qualquer projeto de instalação.

Industrial
<
<
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4500 largura
3000 altura
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PORTA
SECCIONADA
Envidraçada

Porta Seccionada Envidraçada construída com perfis de
alumínio extrudido e janelas em acrílico simples, transparente ou fosco. Possui vedantes em EPDM de grande
densidade em todo o perímetro. Esta porta enquadra-se
estéticamente em qualquer espaço comercial, stand de
vendas ou oficina.

Qualquer Disposição é valida para os painéis acristalados

Dimensão máxima da janela = 1500mm
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PORTA
SECCIONADA
Porta de Serviço

NOVO MODELO
- Perfilaria Slim (porta leve e elegante);
- Porta com abertura superior a 90˚ graus;
- Perfilaria à cor dos paineis;
- Porta opaca (não permite a passagem de luz);
- Soleira reduzida;
- Mola oculta;
- Sistema de clique na montagem;
Novo perfil
Slim na largura e na profundidade
Meia esquadria

DISPOSIÇÃO
Lado direito

Centro

Lado esquerdo

Mínimo = 500mm

Construída em alumínio lacado, pode ser

DIMENSÕES
Painel
500

Painel
610

H

cinza e verde. A geometria do perfil de alu-

4

0

1840

mínio foi estudado e desenvolvido com o

3

1

1840

intuito de proporcionar uma maior perfor-

2

2

1950

1

3

2060

0

4

2170

H

fornecida na cor branca, preta, castanha,

mance das Portas de Serviço Integradas
nas Portas Seccionadas Gadoor. O seu

800

comportamento mecânico é excelente, garantindo uma ótima funcionalidade.
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EASY RAPID

PORTA
RÁPIDA

Esta porta é ideal para a separação de espaços interiores com diferentes caraterísticas, estando preparadas para funcionamento frequente. A porta rápida de enrolar Easy Rapid pode ser produzida com uma dimensão máxima de 5x5 metros, onde a mesma possui um design
funcional e é constituída por uma estrutura autoportante em aço galvanizado.
Estrutura
- Estrutura autoportante sólida e segura de 2 mm de espessura;
- Acabamento galvanizado ou lacado;
- Veio de ferro apoiado em dois rolamentos com o objetivo de reduzir o desgaste e o ruído, aumentando assim a durabilidade da mesma;

A Gadoor tem à sua disposição dois mo-

- Escova protetora nas guias laterais;

delos de Portas rápidas para que possa

- Dimensões máximas: 5x5 metros;

decidir a que melhor se adapta às suas

Tela

necessidades.

- Tela em poliéster com cobertura de PVC com 900 g/m2;
- Resistente e fiável em todas as aplicações;
- Opção: painéis com janelas para visibilidade;
- Reforço horizontal em tubo;
Segurança
- Uma fotocélula de espelho incorporada na estrutura impede o fecho da porta, quando detectado algum obstáculo;

O automatismo é fiável e resistente, sendo utilizado para situações de elevado tráfego, evitando
assim, correntes de ar e perdas de energia térmica em ambientes climatizados.

Opção de colocação de
visores à medida
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Opção: Banda de segurança
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STRONG RAPID
A porta de encartar Strong Rapid, polivalente e robusta, é a soluçao para a necessidade de uso intensivo. Pode ser aplicada em
saídas para o exterior, mesmo para as de maior dimensão em zonas ventosas. Podem ser produzidas com uma dimensão máxima
de 6x6 metros. Possui um design funcional e é constituída por uma estrutura autoportante em aço galvanizado.
Estrutura
- Estrutura autoportante sólida e segura de 2 mm de espessura;
- Acabamento galvanizado ou lacado;

NIVELADOR
DE CAIS

- Veio de ferro apoiado em dois rolamentos, com o objetivo de reduzir o desgaste e o ruído aumentando a durabilidade da mesma;
- Perfil de borracha protetora nas arestas das tampas;
- Dimensões máximas: 6x6 metros.
Tela
- Tela em poliéster com cobertura de PVC com 900 g/m2;
- Resistente e fiável em todas as aplicações;
- Reforço horizontal em tubo para resistência a fortes pressões do vento;
- Cintas de arraste em poliéster com cerca de 50 mm e 2200 daN de carga de rotura;
Segurança
- Uma fotocélula de espelho incorporada na estrutura impede o fecho da porta, quando detectado algum obstáculo;

A rampa niveladora tem como função nivelar o espaço entre o camião e
o cais e, ao mesmo tempo, compensar a diferença de altura entre o cais

Opção de colocação de
visores à medida

e a superfície de carga. O nivelador é fixado num fosso realizado no cais

Opção: Banda de segurança

com dimensões normalizadas e utilizando perfis standard. Com este nivelador hidráulico automático que combina solidez e comodidade de
manobra, as cargas e descargas da sua empresa serão despachadas
num ápice. Este equipamento incorpora um sistema electro-hidráulico
para controlo do movimento.
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Construção

Segurança

- A rampa e o lábio são constituídos por chapa de aço de relevo

- A proteção frontal em batentes de borracha evita estragos

anti-derrapante (chapa lágrima ou folha de oliveira). A chapa

tanto no nivelador como no camião e para proteção lateral dis-

da rampa possui uma espessura de 6/8 mm e o lábio uma

põem de pranchas laterais que impedem a introdução aciden-

espessura de 12/14 mm;

tal dos pés dos operários;

- A rampa é constituída por 10 perfis standard UPN 100 solda-

- Para efeitos de manutenção o nivelador possui um gatilho de

dos longitudinalmente;

segurança para posição vertical de repouso;

- As novas dobradiças dos niveladores são constituidas por

- O sistema electro-hidráulico que incorpora o nivelador con-

um varão de aço com 25 mm de diâmetro. A sua construção

tém uma electro-válvula que o detém no caso de falhar a cor-

aberta impede acumulação de sujidade, melhorando conside-

rente ou de o camião sair de maneira imprevista.

ABRIGO
RETRÁTIL

ravelmente o seu funcionamento;
- A capacidade de carga é de 9000 kg de carga estáticos e
6000 kg de carga dinâmicos, isto de acordo com a norma EN
1398.

Dock Dock
30.20 30.20

B

A

C

Método standard

Dock
20.20

A

3000

2500

2000

B

2000

2000

2000

C

600

600

600

D

3215

2715

2215

E

2815

2315

1815

F

890

760

830

G

320

340

360

H

3000

2500

2000

I

610

610

610

J

2040

2040

2040

F

D
E

Dock
25.20

G

carga a um edifício já existente ou a um novo edifício em cons-

Aro com estrutura
de suporte

H

I

Aro com cofragem
perdida

O Abrigo Retrátil é a solução ideal para agregar um espaço de

J

trução, pois faz a separação entre o espaço interior e exterior,
impedindo desta forma a entrada de agentes estranhos à zona
de trabalho. Este Abrigo Retrátil é hermético limitando a dispersão energética do interior do pavilhão quando o ambiente está
climatizado, evitando deste modo, gastos suplementares com
a perda de energia térmica. A instalação deste abrigo é muito
fácil e rápida, não necessitando de pessoal especializado para
a montagem.
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Construção

Dados da Tela

- É composto por uma estrutura reforçada em aço galvanizado;

- Composição: 2 telas em poliéster e 3 camadas de PVC;

- Estrutura anti-esmagamento impede que em caso de aciden-

- Força a 1% alongamento: 8 N/mm;

te que o abrigo não se danifique contribuindo assim para uma

- Espessura: ± 3 mm;

maior durabilidade do produto;

- Peso: 3,4 kg/m2;

- Cobertura em todo o perímetro em poliéster e PVC de eleva-

- Peso por abrigo: 22 kg;

da tenacidade e resistente à tração;

- Temperatura: -15ºC até 100ºC;

GRADES
DE ENROLAR

- Tela frontal de 3 mm com elevada flexibilidade que se adapta

A Gadoor, tem à disposição dos seus clientes, uma série de

e adere às dimensões do camião;

Grades de Enrolar que vai satisfazer plenamente a sua neces-

- Resistente à humidade e ao envelhecimento provocado pela

sidade de segurança.

radiação solar;
- Faixas refletoras;
- Mecanismo retrátil acionado quando o camião toca no abrigo,
este retrai-se e regressa à posição inicial quando o camião
desatracar;

Micro Perfurada

Lâmina Opaca
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Lâmina Micro Perfurada

Opção Losango
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Colocação em Obra
Caraterísticas Técnicas
- Acabamento poderá ser galvanizado, lacado ou em inox;

Posicionamento

- O funcionamento do mecanismo de enrolar é seguro e silencioso, sendo conseguido
Espaço
do rolo

através de um rolo instalado na parte superior e de calhas em formato de “U” colocadas

Espaço
do rolo

lateralmente;
- A fechadura é instalada na parte inferior e bloqueia a porta de ambos os lados;

Passagem
livre

- Independentemente do tamanho da grade, existe a possibilidade de a automatizar;

Espaço
do rolo

Passagem
livre

Passagem
livre

EMBUTIDO

DENTRO DE VÃO

Largura da grade

Largura da grade

FORADE DENTRO DE VÃO
Largura da grade

FORA DE VÃO
Largura da grade

- O suporte do eixo permite o ajuste em profundidade e altura do rolo;

Automatismos
O motor redutor utilizado permite automatizar qualquer tipo de porta de enrolar nova ou já

Componentes

instalada. Sendo colocado no interior do tambor faz o acionamento direto do mesmo, não
utilizando qualquer espaço adicional. A ligação de um quadro eletrónico permite controlar

Tipos de tampas:

a abertura e fecho do automatismo através de uma botoneira, uma fechadura de contato ou emissor rádio. Os fins de curso são regulados automaticamente e o motor possui
proteção contra sobre-aquecimento (sistema e segurança incorporados). Dependendo da

Quadrada

Em “L”

Plana

instalação este motor poderá ser reversível ou irreversível. Em casos de falta de energia,
pode-se desbloquear o motor através de um desembraiador interno, o qual também pode-

Suporte de eixo do rolo ajustável

rá ser instalado no exterior, utilizando um cofre no exterior.

(com borracha + fechadura)

Automatização Central
Eixo reforçado com motor incorporado (tanto em veios de 60
mm como veios de 70 mm).
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Guias:
Entre Vãos

Fora de Vãos

Altura
Espaço
de porta para rolo
2000

350

2500

350

3000

400

3500

400

4000

450

4500

450
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PORTA DE ENROLAR
TÉRMICA

PORTA DE ENROLAR
ALUMÍNIO

A Gadoor, tem à disposição dos seus clientes, uma Porta de

A Gadoor, tem à disposição dos seus clientes, uma série de

Enrolar com isolamento térmico que satisfaz plenamente a sua

Portas de Enrolar em alumínio que satisfaz plenamente a sua

necessidade de segurança e isolamento térmico.

necessidade de segurança.

A porta térmica Gadoor é composta por Lâminas de 77x19 mm em alumínio com isolamento polioretano. O Motor

A estrutura funcional deste produto permite uma instalação fácil e rápida podendo ser automatizada quando

tubolar Gadoor, com sistema de paraquedas, inclúi recetor, dois comandos e manivela de desbloqueio interior (opção

desejar. A fechadura é instalada na parte inferior e bloqueia o mecanismo dos dois lados, garantindo a máxima

motor no eixo com molas para desembraio exterior). Poderá escolher entre caixa 250 mm ou 300 mm em alumínio

segurança. Existem vários modelos de portas com excelente acabamento e com um design atrativo, ideal para

(opção 400 mm em aço lacado para o sistema de molas). Resistência ao vento classe 6.

espaços comerciais, indústria ou mesmo habitações.

Lâmina 77 mm

Lâmina Final

77

91

LÂMINA 75 mm

LÂMINA FINAL
14

19

Plana
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Micro Perfurada

Com Visores em Acrílico
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Colocação em Obra
Caraterísticas Técnicas
- Acabamento lacado;

Posicionamento

- O funcionamento do mecanismo de enrolar é seguro e silencioso, sendo conseguido
através de um rolo instalado na parte superior e de calhas em formato de “U” colocadas

Espaço
do rolo

lateralmente;
- A fechadura é instalada na parte inferior e bloqueia a porta de ambos os lados;

Espaço
do rolo

Passagem
livre

- Independentemente do tamanho da porta, existe a possibilidade de a automatizar;

Espaço
do rolo

Passagem
livre

Passagem
livre

EMBUTIDO

DENTRO DE VÃO

Largura da grade

Largura da grade

FORADE DENTRO DE VÃO
Largura da grade

FORA DE VÃO
Largura da grade

- O suporte do eixo permite o ajuste em profundidade e altura do rolo;

Automatismos
O motor redutor utilizado permite automatizar qualquer tipo de porta de enrolar nova ou já

Componentes

instalada. Sendo colocado no interior do tambor faz o acionamento direto do mesmo, não
utilizando qualquer espaço adicional. A ligação de um quadro eletrónico permite controlar

Tipos de tampas:

a abertura e fecho do automatismo através de uma botoneira, uma fechadura de contato ou emissor rádio. Os fins de curso são regulados automaticamente e o motor possui
proteção contra sobre-aquecimento (sistema e segurança incorporados). Dependendo da
instalação este motor poderá ser reversível ou irreversível. Em casos de falta de energia,
pode-se desbloquear o motor através de um desembraiador interno, o qual também pode-

Quadrada

Em “L”

Plana

Suporte de eixo do rolo ajustável

rá ser instalado no exterior, utilizando um cofre exterior.

Automatização Central

Lâmina

Perfil inferior

Eixo reforçado com motor incorporado (tanto em veios de 60
mm como veios de 70 mm).

Altura
Espaço
de porta para rolo*
Guias:

75

mm

Guia em aluminio
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27

m
m

2000

360

2500

380

3000

400

3500

420

4000

440

4500

460

* Nos casos em que
se pretenda ter desembraio exterior e
interior as medidas
para o rolo são as
mesmas da tabela
que se encontra na
página 49.
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Parque Industrial de Laúndos, Lote 20
4570-311 Laúndos
Póvoa de Varzim - Portugal

ESCOLHA OS
MELHORES
AUTOMATISMOS
PARA A
SUA PORTA

Automatismos e Soluções Eletrónicas
Tel: +351 252 600 310
Fax: +351 252 600 319
E-mail: info@tedayc.com
www.tedayc.com

ESPAÇO
DE NOTAS

GLOBMATIC

Uma marca da:

PORTAS SECCIONADAS
AUTOMATISMOS
PORTAS RÁPIDAS
CAIS DE CARGA
ABRIGOS RETRÁTEIS
PORTAS E GRADES DE ENROLAR

