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Disponível em EW 30 a 120 minutos  
Estrutura de prumos e cobertura são galvanizados por 
Sandart ou lacados em qualquer cor RAL, à escolha do 
cliente .Tecido resistente ao fogo e ao desgaste, feito de 
tecido de videro reforçado/revestido, com costura dupla  

em nervuras horizontais.

Portão Seccionável

Projetado para uso intensivo, com isolamento seguro entre 
dois locais. Proteção de fogo, calor e acústica.

Rolo resistente ao fogo de movimento vertical até resisten-
cia máxima de 90 minutos, com lâminas individuais 

115x22mm. Pode ser facilmente pendurada em espaços 
limitados com poucos componentes adequado a areas mais 
empoeiras e sensíveis. Sistema simples e operado apenas 

com botão de pressão. 
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Tela Pára Chamas



Soluções para Eletrónica e automação, lda 

Mantivemos em mente os aspectos mais importantes 
na seleção dos produtos por nós comercializados.

Porta Corta Fogo

Porta Basculante

Porta Basculante resistente ao fogo 90 mm, é apropriada 
para vedar grandes espaços (salas,edifícios)bem como 

zonas de armazenamento de materiais perigosos.
Quando conectada a um sistema de alarme de incêndio, a 

porta fecha automáticamente após disparo alarme.
com deflector especial que impede a penetração da chama.
Pode ser operada em uso diário. disponível em aço galvani-

zado, mas com opção em qualquer cor RAL. 

Porta Resistente ao Fogo  tipo EI 30,60, OU 120 mm.
Para uso continuado, altamente resistente ao fogo , fumaça 
e isolamento de som. A armação e a folha da porta são galva-

nizadas de série e com revestimento de pó RAL 7035.
Equipadas com maçanetas em aço standart, com opção de 

fecho de porta, fechaduras, janelas e qualquer cor RAL.
Opcional também em porta de correr modelar até 18m por 
2.40cm altura livre necessária para a sua instalação.  mais 

adequada para estacionamentos e garagens .
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Estética e inovação; Respeitando as normas de segurança
europeias;

Projetadas para grande incursão e durabilidade;

Dimensões ajustáveis a cada projeto;Preço acessível;


