Instalações Possíveis e Dimensões Técnicas
• Se a ombreira do lado da abertura (curva), tiver uma dimensão superior a 700mm, o motor poderá ser

montado na padieira.

www.flexidoor.pt

• Se as duas ombreiras tiverem uma dimensão inferior a 700mm, o motor deve ser montado, obrigatoriamente,

sobre a parede lateral do lado da abertura.

instalação 1 / 2
LC = 150mm mínimo
700mm máximo
LF = 70mm
DM = V + 500mm
DP = V + 300mm
P = 110/130mm mínimo c/
motor
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Portões Seccionados

Automatismos

Portas Rápidas

Portas Automáticas de Vidro

instalação 3 / 4
LC = 700mm mínimo
LF = 70mm
DP = VP + 300mm
P = 110/130mm mínimo c/
motor

instalação 5 / 6

LC = 600mm
LF = 500mm
DP = VP + 300mm
P = 110/130mm mínimo
com motor
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LC - Lateral lado curva

LF - Lateral fecho

VP - Vão porta

DM – Medida da parede com motor

DP – Medida da parede p/porta manual

P - Padieira

PORTÃO SECCIONADO LATERAL • residencial

Janelas
Janela em aro de
alumínio quadrada com
vidro duplo simples

Janela em colo PVC e com
duplo acrílico simples

Janela em aro de
alumínio c/ vidro duplo
laminado simples

Janela em aro alumínio
vidro duplo laminado c/
quadrícula

Janela em aro alumínio
vidro duplo laminado c/
losango

Slide Door
Qualidade Reconhecida

Painel com articulação anti-dedos em
aço termolacado, proporcionando um
importante leque de cores.

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem todos os requisitos
de segurança da norma EN13241-1:2003

Quais são as vantagens de uma porta Slide Door?

Gama de Cores Standard:
Standard
Range of Colors
Cinza escuro RAL 7011

Padieira super reduzida deixando o vão completamente livre

Verde similar RAL 6005 / 6009

Beige similar RAL 1015

Cinza metalizado RAL 9007

Vermelho similar RAL 3000

Azul similar RAL 5010

Castanho similar RAL 8014 / 8017

Cinza RAL 9006

Branco similar RAL 9010

Cinza Ral 7016

Revestimento PVC
imitação madeira clara

Revestimento PVC imitação
madeira escuro

01 | Guia superior em
aço galvanizado e
carrinho da guia com 2
roletes montados sobre
rolamentos de esfera,
equipados com uma
protecção anti-dedos.

Reduza o desperdício de energia em
prol do conforto do isolamento térmico
Painel de grande qualidade de isolamento e
economia de energia graças à sua constituição
em sandwich de 40mm de espessura com
poliuretano injectado, sem CFC, com densidade
média de 43kg/m3, entre duas chapas em aço
de 0,5mm, no qual é aplicada uma borracha
que garante a sua estaquecidade.
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1 - White Flat

2 - Frame

3 - Groove

2
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4 - Groove Wood Flat

03 | Guia inferior
em aço galvanizado,
que guia o painel,
com orifícios de
fixação ao solo.
02 | Perfil lateral em
alumínio, no qual se aplica
uma borracha que lhe assegura
uma maior estanquicidade.

3
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5 - Groove Wood

04 | Entrada pedonal decorrente
de uma fácil abertura parcial,
verticalmente regulável consoante
a sua necessidade, eliminando a
necessidade de colocar porta de
serviço, reforçando o conforto de
uma passagem sem obstáculos,
atributos indispensáveis na
utilização diária da sua garagem..

7

6 - Wood Flat

7 - Groove Wood Flat

05 | Simplicidade de
funcionamento com abertura
deslizante.
Adaptáveis na perfeição a
qualquer tipo de garagem
com escassez de espaço quer
em edifícios novos quer em
edifícios para renovação

06 | Fabricação à
medida até 5mts.
de largura x
2,5mts. de altura.

