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Painel Canelado Woodgrain

- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 
40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC’s;
- Vedante em EPDM embutido no macho do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado fino e textura ‘woodgrain’, em várias cores RAL;

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado fino e textura ‘stucco’, branco RAL 9010;

Cores: Aço Galvanizado pré-lacado em Branco, Creme, Cinza, Verde, Castanho, 
Azul ou Vermelho; Aço Galvanizado pintura a pedido.
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Painel Canelado Liso

- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 
40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC’s;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado fino e textura ‘liso’, em imitação de madeira (aplicação em PVC 
texturado);

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado fino e textura ‘stucco’, em branco RAL 9010 ou padrão canelado 
fino e textura liso, em imitação medeira (aplicação em PVC texturado);

Cores: Painel Standard imitação madeira clara e imitação madeira escura;
Painel dupla face imitação de madeira escura nos 2 lados.
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Painel Almofadado Woodgrain

- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 
40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC’s;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão almofadao e textura ‘woodgrain’, em Branco e imitação de madeira 
(aplicação em Renolite);

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado fino e textura ‘stucco’, em branco RAL 9010;

Cores: Painel Standard branco, imitação madeira clara e imitação madeira 
escura. 
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Painel Liso Liso

Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 
40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC’s;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,7mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão liso e textura ‘liso’, em branco RAL 9010 e imitação de madeira (aplicação 
em PVC texturado);

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado fino e textura ‘stucco’, em branco RAL 9010;

Cores: Painel Standard branco, imitação madeira clara e imitação madeira 
escura;Pintura a pedido.
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Painel Friso Único

- Painel sandwich em secções de altura útil e espessura de 40mm, interior em 
poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC’s;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,7mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão friso único largo e textura ‘liso’, em branco RAL 9010 e imitação de 
madeira (aplicação em PVC texturado);

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado fino e textura ‘stucco’, em branco RAL 9010;

Cores: Painel Standard Branco, imitação madeira clara e imitação madeira 
escura; Pintura a pedido.
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Painel Canelado Alúminio

- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 
40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC’s;
- Encaixe anti-dedo que previne qualquer hipótese de entalamento durante a 
operação do portão;
- Vedante em EPDM embutido no macho do painel;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,5mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado largo e textura ‘stucco’, em branco RAL 9010;

Interior: chapa de aço 0,5mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado fino e textura ‘stucco’, branco RAL 9010;

Cores: Alumínio pré-lacado em Branco; Alumínio pintura a pedido.
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Painel Micro Friso Liso 

- Painel sandwich em secções de 500 ou 610mm de altura útil e espessura de 
40mm, interior em poliuretano expandido de alta densidade e isento de CFC’s;
- Encaixe anti-dedo que previne qualquer hipótese de entalamento durante a 
operação do portão;
- Vedante em EPDM embutido no macho do painel;
- Chapas de reforço em aço galvanizado, inferior e superior, no interior do painel;
- Grande isolamento térmico e acústico;

Exterior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão micro canelado e textura ‘liso’, branco RAL 9010;

Interior: chapa de aço 0,4mm pré-lacada e com tratamento anti-oxidação, 
padrão canelado fino e textura ‘stucco’, em branco RAL 9010;

Cores: Painel Standard branco; Pintura a pedido.
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Com Porta - Homem

- Porta-homem embutida no portão, construída em perfis de alumínio lacado. 
Parte exterior do perfis pintados à cor do painel;
- Soleira reforçada e com apenas 4cm de altura, para maior segurança e conforto 
de passagem;
- Vedantes EPDM em todo o aro da porta (móvel e fixo) e vedante duplo no perfil 
da soleira para maior estanquicidade;
- Perfil de dobradiça muito discreto e resistente, em toda a altura da porta;
- Sentido de abertura obrigatório para o exterior. Sentido standart para a direita 
(vista exterior). Localização da porta opcional;
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Com Porta de Serviço 

- Porta de serviço para montagem encostada ao portão ou em vão separado, 
construída em perfis de alumínio lacado e secções de painel condizentes às do 
portão que acompanha (possível com painel sandwich);
- Parte exterior dos perfis pintada à cor do painel (se imitação madeira clara ou 
escura, serão pintados a RAL 8003 ou 8001, respetivamente);
- Vedantes EPDM em todo o aro da porta;
- Sentido de abertura opcional;

Cores: Aço Galvanizado pré-lacado em Branco, Creme, Cinza, Verde, Castanho, 
Azul e Vermelho; Aço Galvanizado pintura a pedido.
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