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Fazemos Clientes

As nossas portas secccionadas respeitam as mais exigen-
tes normas Europeias na area da segurança e durabili-
dade. Durante mais de 10 anos terá uma porta instalada 
e apreciada em toda a Europa, da Islandia à Suécia e da 
Suiça a Portugal.
 Num alargado leque de aplicações e nas condições 
mais adversas de tempo (Temperatura, Vento e Chuva) as 
nossas portas seccionadas permitem um acesso de confi-
ança através da abertura onde estão instaladas.
Nós oferecemos uma extensa e inovadora gama de 
portas seccionadas especiais. De aço e aluminio, com 
ou sem janelas no tamanho desejado e práticamente de 

Quando procuramos a porta seccionada correta, segura e durável, a personalização e 
aparência são importantes. Você procura um produto de confiança que seja manuseado 

sem problemas em todas as condições. A porta desejada será produzida de acordo com as 
suas pretensões e no prazo desejado.

qualquer cor. Graças às várias combinações possíveis, 
as portas podem simplesmente ser integradas tanto em  
edifícios industriais como comerciais. Fáceis de operar, 
são funcionais e melhoram a aparência das suas instala-
ções.Este catalogo apresenta um panorama detalhado 
dos nossos modelos, materiais e variações do produto 
e portas especiais. Com base nestas informações, você 
pode, juntamente com seu arquitecto, determinar as 
especificações de sua porta.  Oferecemos um preço 
adequado á solução de qualidade para a sua abertura 
para o exterior.

INDICE
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FLEXIBILIDADE:
As portas são construidas por várias secções de aluminio 
ou aço, isso permite que especifique o formato, a funcio-
nalidade e a aparência que deseja . Além disso as portas 
podem  ser fornecidas em qualquer cor RAL . Os nossos 
experientes engenheiros têm a competência que lhes 
permite desenvolver  uma porta seccionada adequada, 
mesmo para uma situação complexa

DURABILIDADE:
Naturalmente, quer uma porta  seccionada  que atenda 
completamente os seus desejos, e a funcionar sem 
problemas durante muitos anos .
Os painéis nas nossas portas estão perfeitamente prote-
gidos contra a corrosão, graças á utilização de materiais 
de alta qualidade, que são galvanizados e revestidos. 
Isso garante uma vida longa, mesmo quando expostos a 
condições meteriológicas extremas.

CERTIFICAÇÃO:
Para garantir a qualidade e segurança das portas 
seccionadas  industriais,  a  Comissão  Europeia  estabe-
leceu  as  normas EN 13 241 1:2003.
Todas as nossas Portas Seccionadas  cumprem o estabe-
lecido nas referidas norrmas Europeias  são também 
certificadas pelo centro SP. Technical  Research Institute 
of Sweden. 

CONFIANÇA
Há mais de 10 anos que a partir da nossa fábrica 
disponiblizamos para toda a Euopa as nossas Portas 
Seccionadas em conformidade com as especificações e 
prazos de entrega acordados.

Garantia de Qualidade

Com as nossas portas seccionadas pode contar com um optimo produto, seguro e durável, 
a instalação e serviço de assistência. Garantimos a melhor qualidade

2 3



PRO LINE S40, SE DESEJA UMA PORTA                              

ISOLANTE E DURÁVEL  

A porta seccionada industrial mais usada é a Pro-Line S40.
Trata-se de uma porta universal feita á medida (Até 12 metros de Largura)

4 5



ALTO GRAU DE ISOLAMENTO
Todas as nossas Portas Seccionadas (ST) são compostas 
por páineis sandwich de aço (secções) com 40mm 
espessura, compostos por duas chapas de aço de 0,5mm 
espessura, contendo no seu interior espuma de poliure-
tano à prova de fogo ,a sua concepção macho-fêmea 
garantem que elas se encaixam perfeitamente. Tudo 
resulta num valor isolante na classe mais alta das normas 
da (CE), o que diminuirá considerávelmente o seu 
consumo de energia.

LONGA VIDA 
Graças á chapa de aço extra-grossa (0,5mm) que é              
galvanizada e revestida, as portas estão perfeita - 
mente protegidas contra deformação e corrosão. Garanti-

mos assim que a sua porta terá um acréscimo de vida útil. 
Os painéis são montados com uma tira de reforço 
integrado de aço adiccional ,isto melhora a estabilidade 
e o funcionamento a longo prazo de todos os componen-
tes de fixação .

FEITA Á MEDIDA 
As nossas  Portas Seccionadas (ST) são fabricadas com o 
tamanho exacto ,especificamente montadas e instaladas ,se 
necessário ,as portas(ST) podem ser equipadas com uma 
porta de passagem (PASSDOOR) e/ou janelas . Podem ser 
operadas manualmente, semi-automática (por cadernal) ou 
Automático (motor eléctrico). 

Especificações gerais para o Modelo S40

Modelo Espessura da 
face Exterior

Espessura do 
Painel         

Valor- U Valor - RC Nível de ruído 

S40 0,5 mm 40 mm 0,55 W/M2*K 1.65 m2K/W 25 dB

Design-Line 0,5 mm 40 mm 0,55 W/M2*K 1.65 m2K/W 25 dB

Cores RAL standard  (Face exterior) Modelo  S40
1021, 3000, 5010, 6009, 7016, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010

Cores RAL standard (Face exterior) Mod. DLU (Design-Line Umbra
9006, 9007, 9010 and 7016

Em  todos os tipos de painel a cor Standadrd da face interior é o RAL 9002

As cores impressas  são meramente indicativas das cores reais

1021 3000 5010 6009 7016 8014 9002 9006 9007 9010
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MODELO STANDARD ST3
A face exterior dos nossos modelos são gravados e têm 
linhas horizontais, o que lhes confere a aparência  
atraente. Estes podem ser revestidos em várias cores (ver 
tabela). Por um custo adiccional a  porta seccionada 
pode ser fornecida em qualquer cor RAL desejada. A 
face interior da porta é lisa com linhas horizontais e 
revestida na cor branca RAL 9002. Isto também se aplica 
a todos os modelos da linha de design.

ST3V  COM PROTECÇÃO ANTI-DEDO
Todas as nossas Portas Seccionadas são aprovadas pela 
(CE), e por isso são seguras de usar. O modelo ST3V 
devido ao design especial dos paineis proporcina uma 
segurança adiccional quando comparada com o modelo 
(ST3) a protecção anti-dedo impede que os dedos sejam 
apanhados entre os paineis quando a porta se fechar.
A protecção anti-dedos é obrigatória (norma CE) para 
Portas Seccionadas até uma altura de 2,5m (a altura do 
pivô da parte superior), este não é o caso de portas de 
maior dimensão, mas  oferecem uma protecção adicional. 
A escolha é sua. 
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Linha Design
Se procura a porta seccionada de aço com uma  aparên-
cia especial ,então a  nossa série de 
linhas de design são para si ,existem vários 
modelos para a face dos painéis utilizados nesta
linha: Umbra, Antra, Nature.

Linha Design -  Umbra
A UMBRA é uma versão da linha de design com um  
micro perfil. O seu acabamento é cada vez mais utlizado 
na industria da construção em paineis de parede e tecto. 
Ao escolher este modelo para a porta seccionada cria 
uma integração consistente . O painel UMBRA é utilizado 
em muitos edificios e está disponivel como padrão nas 
cores RAL 9006 e 9010. Qualquer cor RAL desejada, 
pode ser fornecida com um custo adicional.

Linha Design - Antra 
O Painel ANTRA  tem uma cor antracite especial,os 
painéis têm tambem uma textura especial ,o que dá á 
porta seccionada uma moderna aparência industrial que 
se integra na moderna arquitetura.

Linha Design - Nature
Se o que procura é uma porta seccionada com uma 
aparência natural então escolha a versão Nature-design-
line. A extraordinária textura em cor prata deste design é 
irregular, o que lhe garante uma surpreendente aparência 
natural.

Umbra RAL-9006

Umbra RAL-9010

Antra Nature

Linha Design

Umbra RAL-7016

Umbra RAL-9007

JANELAS,para obter mais luz e uma aparência melhorada.
Se quer mais luz na area interior da porta seccionada ou 
ter a possibilidade de ver para o exterior, então é possivel 
adicionar uma ou mais janelas na porta. 

Para os modelos ST, pode seleccionar janela oval de 
vidro duplo ou janelas retangulares,se quiser aumentar a 
quantidade de iluminação ,existe a possibilidade de ter 
uma janela a toda a largura da porta seccionada ,nós 
fazemos isso atavés  da combinação de paineis de aço 
ST com perfis de aluminum (AR), isso permite mais luz a 
entrar,o que é uma maneira simples de aumentar a luz 
dentro do edificio.
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Aluminio  (A40), Liberdade
    Individual de Criatividade

O topo de gama das nossas portas seccionadas são o modelo (A40) .
As portas seccionadas de aluminio são robustas, confiavéis e duravéis, como opção podem 
ter janelas de grandes dimensões. Cada porta é desenhada e construída de acordo com o 
seu desejo. Cada porta seccionada (A40) é única e tambem reflete o estilo  do seu edificio 

ou identidade corporativa.
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DESENHO FLEXÍVEL
As porta seccionadas A40 são construídas a partir de 
perfis de aluminio na horizantal. Cada secção é com-
posta por várias areas. Estas areas podem ser em 
material transparente ou opaco (Vidro, chapa acrílica) a 
escolha é sua. O layout  da porta seccionada é conce-
bido indiviualmente. Portanto, as portas seccionadas AR 
são adequadas para a mais ampla gama de projectos 
arquitectonicos.

ESTILO INDIVIDUAL
Para dar á sua porta seccionada um estilo individual, 
pode combinar a composição das janelas em acabamen-
to transparente ou branco, pode também encontrar um 
resumo de todas possibilidades disponiveis na tabela da 
pag.11.As secções do modelo AR são com padrão de 
aluminio anodizado (E6EV1), podem tambem ser forneci-
das numa cor RAL á sua escolha.

DURAVÉL, TRANSPARENTE E ATRAENTE
As Portas Seccionadas de aluminio são mais duravéis, 
graças ao uso de materiais de alta qualidade. Com uma 
aparência muito atractiva são aconselhadas para os 
locais onde a aparência é importante, como salões de 
exposição, Bombeiros, etc.
Os envidraçamentos transparentes aumentam a quanti-
dade de luz que entra no edificio. Como resultado a luz 
artificial adicional é muitas vezes desnecessária.
Isso garante poupanças de energia importantes.
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SECÇÃO INFERIOR 
O uso de janelas  transparentes dá á porta seccionada 
uma certa elegância, mas na prática a secção inferior da 
porta muitas vezes fica mais suja e o mais provavél é 
danificar-se, por conseguinte e por considerações de 
ordem prática, muitas empresas escolhem uma combina-
ção  com um fundo (ST STEEL).
A aparência da parte inferior de aço é naturalmente 
adaptado ao esilo de toda a porta.

1COM OU SEM PROTECÇÃO DE DEDOS:
Todas as nossas Portas Seccionadas estão aprovadas 
pela (CE) e são seguras na sua utilização
As Portas Seccionadas Standard AR são fornecidas sem 
protecção de dedos. Por opção pode ser fornecida com 
protecção de dedos para segurança adicional .
A protecção de dedos impede os dedos de ficarem 
presos entre os painéis quando fechar a porta 
A protecção de dedos é obrigatória (norma CE) para a 
Porta Seccionada, até uma altura de 2.5 metros (a altura 
do pivô da parte superior). Esta não se aplica ás portas 
de maior dimensão.

10 11



Opções para a composição das janelas da porta seccionada AR

Tipo    Envidraçamento Descrição

Acrilico Painel simples 
isolado

Transparente

Vidro de Segurança Painel Simples 
isolado

Transparente

Policarbonato (resistente ao impacto) Painel simples 
isolado

Transparente

Aluminio perfurado Simples com 3 mm de espessura Cor de Aluminio

Enchimento Isolado Enchimento em aluminio RAL á 
escolha

Acrilico especial Todas as opções
Simples ou  isolado

30 % Opacidade
80 % Opacidade
Pérola (Transparente com bolhas)
Fumado (Cinza transparente)

Vidro de seguraança especial Simples com 4 mm de espessura Vidro fumado cinza

PORTA PEATONAL INCORPORADA
As portas AR podem, se necessário ser equipadas 
com uma porta de passagem para pessoas. Podem 
ser operadas manualmente, através de cadernal 
ou ainda motor eléctrico.

DESEJA CRIATIVIDADE ADICIONAL?  
Além de todas as opçoes mencionadas ,temos “know 
how” e capacidade para atender os projectos individuais 
mais complexos.
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Portas Seccionadas especiais

 Para aplicações específicas

Além dos modelos S40 e A40 descrito acima, temos  o conhecimento e experiência para desen-
volver soluções inovadoras  para aplicações especificas . Ao longo dos anos temos desenvol-

vido, em conjunto com os nossos clientes inumeras portas seccionadas especiais. 
Estas revelaram-se práticas e hoje  estão disponivéis na nossa gama de produtos standard.

Por exemplo: Portas especiais para cais de carga de centros de distribução, 
Portas SD40 e SD80 para áreas de  armazenagem de frio, Portas de aluminio para a 

industria alimentar e bebidas. Podemos no entanto desenvolver uma porta seccionada espe-
cial para uma aplicação individual.
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PORTA DOCK SD40 e SD80: 
As portas dock são frequentemente usadas em conbina-
ção com niveladores de cais. Existem um grande numero 
de portas, por exemplo, em centros de distribuição, o seu 
uso extremamente frequente ,coloca requesitos adicional-
mente elevados na qualidade de ambos os materiais 
utilizados.
As nossas portas Dock  são especialmente desenvolvias e 
construidas para resistir a  exigências tão extrema.
A porta Dock é   construída de forma e ser menos sensível 
ao desgaste do que uma Porta Seccionada normal, além 
disso a porta dock tem uma estrutura modelar  de modo 
que é mais fácil manter .
Claramente a construção técnica da nossa  porta Dock, 
garante menores  custos de manutenção e maior fiabili-
dade . As portas Dock estão disponíveis principalmente 
na versão  “ vertical “ ou “Semi-Vertical“.
São concebidas com um bloco de aço galvanizado onde 
é montado todo o sistema de tracção (Molas, Enrolado-
res, sistema de segurança das molas, etc.).
Os cabos de aço trabalham completamente pelo interior 
da estrutura. (Norma obrigatória CE) 
As nossas portas Dock também podem ser projectadoas 
de acordo com a sua preferência individual.

AS40 PORTAS SECCIONADAS SANDWICH DE ALUMINIO: 
São extremamente rigorosas as condições  de higiene em-
pregadas na industria alimentar e bebidas, estas devem 
ser limpas diáriamente, sem danificar o material de que 
são feitas.
As portas seccionadas ALU também são adequadas para 
outras aplicações onde as mesmas devem ser limpas 
regularmente.

As portas seccionadas ALU são especialmente equipadas 
com painéis sandwich de aluminio (em vez de aço) no in-
terior e exterior. O aluminio é duravél e menos susceptivel 
á corrosão  mesmo quando limpa frequentemente. 

A porta seccionada ALU está disponíivel apenas sem pro-
tecção de dedos. Os painéis de aluminio têm um acaba-
mento em relevo suave com linhas horizontais, em ambas 
as faces interiores ou exteriores, podem ser fornecidas 
com estrutura em aço inoxidavél.
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S80 PORTA SECCIONADA COM ISOLAMENTO EXTRA
Se é importante manter um temperatura estável no interior 
do edificio, mas por outro lado o acesso é importante, no 
caso concreto para os armazens de frio, uma porta 
seccionada com elevado indice de isolamento é a 
solução mais correcta.energiebesparend. 

O modelo ST80 é uma porta standard, construída com 
paineis sandwich com o dobro da espessura (80 mm em 

Algumas características do painel Pro-Line S80 

Modelo Espessura da  
face exterior

Espessura do 
painel

Valor- U Indice RC Indice R’w

S80 0,5 mm 80 mm 0.28 W/m2K 3.43 M2K/W 25 dB

vez de 40 mm). Daqui resulta uma porta com um alto 
indice de isolamento, permitindo assim uma redução no 
consumo de energia considerável. 

A porta ST80 é disponibilizada apenas  sem protecção de 
dedos. O painel standard é composto por linhas horizon-
tais na face exterior e liso na face interior. Ambas as faces 
são disponibilizadas na cor branco RAL 9002
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PORTA SECCIONADA XXL, SE TEM DE SER REALMENTE GRANDE
Algumas construções, por exemplo um hangar, necessi-
tam de uma entrada extremamente larga. Uma porta sec-
cionada standard não consegue cumprir estas exigências. 
As dimensões (Largura/Altura) são demasiado grandes 
pelo que requerem que os materiais utilizados sejam 
especiais.

As nossas portas seccionadas XXL são especialmente 
construídas para aplicações com a largura máxima de 
12 metros (max. 12 x 6 metros até 9 x 8 metros). Para 
evitar o arqueamento das portas as secções (paineis) são 
providas de reforços adicionais (CMV’s). 

Devido á complexidade da sua construção, é necessário 
que cada uma das portas XXL seja perfeitamente calcu-
lada. A nossa experiência na engenharia do produto é 
suportada através de sofisticado software.
O resultado é uma porta extremamente grande fabricada 
á medida, segura e duravél.

APLICAÇÃO INDIVIDUAL
Neste catálogo pode encontrar alguns exemplos de por-
tas instaladas nos ssos clientes com aplicação específica. 
Desenvolver uma porta seccionada para uma situação 
específica é o nosso desafio profissional em conjunto com 
os nossos clientes.
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Sistema de Guias,   
Robusto e Silencioso

O sistema de guias é utilizado quando abre ou fecha a porta seccionada.
O sistema consiste num conjunto de guias, molas de tracção e o equipamento de operação.

O nosso sistema de guias é robusto e silencioso em todas as portas seccionadas.
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CONJUNTO DE GUIAS
O conjunto de guias é muito importante numa porta secci-
onada. Este conjunto é concebido e condtruído na nossa 
fábrica para todas as portas seccionadas. Da sua qua-
lidade depende a vida util da sua porta. Por esta razão 
seleccionamos aço galvanizado da mais alta qualidade 
na sua construção

A ligação entre as guias verticais e horizontais do con-
junto de guias é efectuada através do original sistema
Smart-connection, cuja patente possuímos. Graças a este 
inovador sistema de conexãp, a porta desliza suavemente 
quando abre ou fecha. Isto permite que a porta seja mais 
silenciosa e menos susceptível ao desgaste.
 

MOLAS E CABOS DE ELEVAÇÃO
As molas e os cabos são usados para abrir a porta e 
mantê-la aberta. As molas são de alta qualidade e de 
longa duração. 
São fornecidas com tratamento por injecção de pó e lubri-
ficadas. Podem ainda ser fornecidas molas especiais para 
uso muito intensivo. Para maior segurança, os cabos de aço 
suportam  seis vezes mais o peso da porta

EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO
A porta seccionada pode ser operada manualmente, 
por cadernal ou através de motor eléctrico. Nós acon-
selhamos as possibilidades e vantagens de cada tipo de 
operação.
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Segurança antes de mais

A segurança é muito importante quando concebemos, construimos e instalamos 
a sua porta seccionada.  

Naturalmente, os produtos aplicados quer nas portas quer no sistema de guias cumprem 
a Norma  EN13241 para “portas industriais” comerciais e de garagem, de acordo com a 

Diretiva Construção de Produtos (CPD) e Diretiva Maquinas (MD). Os componentes de 
segurança que equipam as nossas portas (Para-quedas nas molas, Para- Quedas nos Cabos 

e dispositivo “cabo solto” ) têm a certificação TUV.

Como opção aos sistemas de segurança standard (obrigatórios) podemos oferecer ainda       
sistemas de segurança suplementares.
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PARA-QUEDAS NAS MOLAS
Se uma das molas do sistema de tracção se partir (por 
exemplo: fim de vida da mola) corre-se o risco de a porta 
fechar a alta velocidade (queda livre). Especialmente em 
portas operadas manualmente esta situação é extrema-
mente perigosa. Portanto, as portas standard devem ser 
equipadas obrigatóriamente com para quedas nas molas. 
Se a porta é operada com motor eléctrico o para quedas 
nas molas pode ser fornecido como opção.

PARA-QUEDAS NOS CABOS (RECOMENDADO)
Na improvável situação de um dos cabos de elevação da 
porta rebentar pode-se desenvolver uma situação de alto 
risco na manobra de abertura ou fecho da porta. Para 
reduzir este risco os nossos cabos estão sobre-dimensio-
nados em 6 vezes. Isto reduz a probabilidade de ambos 
os cabos partirem ao mesmo tempo quase a zero.
Embora, quando usamos os nossos cabos o para-quedas 
nos cabos não seja obrigatório, recomendamos sempre a 
inclusão dos mesmos.Afinal de contas, para nós a 
segurança está em primeiro lugar.

DISPOSITIVO CABO SOLTO
Se num determinado momento um dos cabos fica solto 
quando fecha a porta este dispositivo para de imediato o 
motor. Previne-se assim uma situação perigosa.
Este dispositivo corta a corrente ao motor. Contudo, 
recomenda-se que seja aplicado este dispositico a cada 
um dos cabos.

ANTI-ENTALAMENTO
Um sistema de anti-entalamento (Safety-Edge) pode ser 
aplicado como segurança adicional quando a porta é 
operada automáticamente (Motor).
A porta ao fechar se embater, na sua parte inferior, em 
algum obstáculo, este sistema através de um contacto 
eléctrico pára A porta de imediato.

PROTECÇÃO ANTI-ROUBO
Portas de pequena dimensão podem fácilmente ser 
protegidas com este sistema. Para portas de maior 
dimensão isto já não é necessário.Mas se a porta for 
realmente de dimensões reduzidas, podem ser levantadas 
com facilidade. Este dispositivo é neste caso recomenda-
do, é um dispositivo que evita que pessoas indesejáveis 
entrem no seu edificio atravéa da porta seccionada.

PROTECÇÃO DE DEDOS
A protecçao de dedos é obrigatória (Norma CE) para 
as Portas Seccionadas com altura até a 2.5 metros. A 
protecção de dedos não é obrigatória para portas de 
altura superior, mas oferece uma protecção extra.A 
protecção de dedos  é possível em todos os nossos 
modelos. A escolha é sua.

Resumo de segurança/Possibilidades

Descrição Obrigatoriedade Rtecomendações

Para-Quedas nas molas Para portas operadas manualmente ou
Por cadernal

Sempre

Para-quedas nos cabos Se os cabos tem uma capacidade 
inferior a seis vexzes a necessária-

Sempre

Protecçãp cabo solto Para portas operadas elctricamente Instalar 2 por porta

Anti-entalamento Não obrigatório Para segurança e facilidade de uso

Fecho inteligente Não obrigatório Para segurança  em portas pequenas

Protecção de dedos Se a parte superior da porta  
está a menos de 2500 mm

Sempre

Segurança antes de mais
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Núcleo Empresarial da Abrunheira
Lado Nascente - Armazém 16

2635-634 Rio de Mouro
Portugal

www.azpolinke.pt
comercial@azpolinke.pt

+351 219 258 220

As nossas portas seccionadas são profissionalmente executadas sob medida. Os processos de fabrico são completamente 
automatizados. Máquinas rigorosamente programadas garantem um exacto dimensionamento e controlo do processo 

de fabrico ao mm. Claro que utilizámos unicamente materiais de alta qualidade nos nossos processos de fabrico.

Conclusão, qualidade e soluções especificas para os 
nossos clientes para nós é standard 


