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Sólido e Resistente

Ficha Técnica do Produto

Aplicações

Aplicações

Portão extremamente sólido graças à sua construção
integralmente soldada. Especialmente indicado para espaços de
grandes dimensões.

Este portão possui sempre uma calha, que deve ser colocada na
fundação, pela qual o portão desliza, não ocupando espaço quando
aberto.

Estrutura tubular, produzida em chapa de aço galvanizado
(Sendzimir) no interior e exterior com uma cobertura mínima de
zinco de 200 gr/m² (conjunto das duas faces).

Com revestimento em poliéster termo-endurecido, com
tratamento anti-corrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m³ e espessura
mínima de 120µm (microns). Antes do revestimento é exposto a um
processo de desengorduramento, fosfatado e lavado, para uma
aderência eficaz do poliéster.

O Portão de Correr é a solução ideal para incluir em qualquer tipo
de vedação. De design universal, silencioso e de fácil aplicação.
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Descrição do Produto

Especificações da Galvanização

Especificações do Revestimento

Facilidade de montagem

Dimensões Standard

Inclui: calha guia em perfil redondo (de 16 a 20mm), sistema de
fecho com fechadura de gancho encastrada com canhão de perfil
europeu, postes de orientação adequados e apoio de rodízios.

Medida standard de 3,00x2,00mt. Mais medidas, sob consulta. As
dimensões da estrutura do portão, feita em tubos retangulares,
dependem do comprimento, da altura e das especificações do
mesmo.

Branco

Cinzento Escuro

Cinzento Claro

Castanho

RAL 9010

RAL 7016
RAL 7030

RAL 8017
Outras cores, sob consulta.

Verde RAL 6005



Poste H: Para fixação dos
painéis na vedação. Inclui
tampa, abraçadeira e
parafusos auto-perfurantes.

Base p/ Poste: Para fixação
dos postes H. Inclui kit de
fixação.

Painéis: Pode ser instalado
qualquer tipo de painel
plastificado.
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Dimensões do Portão de Correr

Produtos Relacionados
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Portão revestido c/ painel de rede soldado H

Portão 'tipo Robusta'

Detalhe do painel de rede

Detalhe das barras verticais


