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DISTRIBUIDOR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - A Flexidoor dispõe de uma especializada e experiente equipa técnica desde o departamento comercial ao departamento de produção, 

que lhe oferece todo o acompanhamento necessário desde a fase de planeamento até ao serviço pós-venda. Desta forma a segurança estará sempre assegurada 

em todo o processo.

www.flexidoor.pt

PORTÕES SECCIONADOS  •  residenciais

Qualidade Reconhecida

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem todos os requisitos 

de segurança da norma EN13241-1:2003

PADIEIRAS

H = Passagem Livre

H1 = Min. 180 mm

H2 = H + 500 mm

HM = H + 900 mm (c/motor)

H3 = H1 + 60 mm

H4 = H1 - 70 mm

PADIEIRA REDUZIDA

H = Passagem Livre

H1 = Min. 200 mm

H2 = H + 500 mm

HM = H + 900 mm (c/motor)

H3 = H1 + 60 mm

H4 = H1 - 70 mm

PADIEIRA BAIXA

LP = Largura Livre do Vão

H = Passagem Livre

H1 = Min. 300 mm

H2 = H + 500 mm

HM = H + 900 mm (c/motor)

H3 = H + 90 mm

H4 = H1 - 160 mm

PADIEIRA NORMAL

H = Passagem Livre

H1 = 300 mm (todos)

H2 = H + 500 mm

HM= H + 900 mm (c/motor)

H1 = 180 mm (inclinações < 8º)

H1 = 200 mm (inclinações < 15º)

PADIEIRA COM TECTO INCLINADO

TRPPSEC.PT.03.15



10 |  Fecho interior

O fecho interior é fornecido tendo como objectivo 
o de conferir uma maior segurança ao portão 
Flexidoor. Este componente permite o fecho do 
portão sendo a sua abertura possível quando 
feita unicamente a partir do interior do mesmo.

03 |  Travão de Mola

Em caso de quebra de uma mola este 
elemento é accionado automáticamente, 
imobilizando o portão, tornando-o mais 
seguro. A sua utilização é obrigatória de 
acordo com as Normas Europeias em 
vigor.

As dobradiças centrais em aço galvanizado 
unem de forma perfeita todos os painéis do 
portão. Este componente possui, igualmente, 
um sistema de segurança contra entalamento 
de dedos - sistema anti dedos. 

08 |  Dobradiça

06 |  Molas

Molas zincadas nos portões residenciais, 
evitando assim, a sua deterioração por 
corrosão.

09 |  Sistema de padieira reduzida

Espaço optimizado entre 160  a 180 mm 
dependendo da espessura da guia do 
motor.
Este sistema é composto por guias de aço 
galvanizado de 2 mm de espessura com 
orifícios de fixação.

07 |  Puxador de embutir ou de asa 

Os portões Flexidoor permitem que o 
cliente escolha entre dois diferentes tipos 
de puxador: de Asa ou de Embutir.
A decisão depende apenas de factores 
funcionais ou estéticos, de acordo com o 
desejo de cada cliente.

05 |  Suporte de cabo com afinador

Dispositivo com afinador para permitir uma 
maior facilidade na montagem do portão.
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Flexibilidade, Qualidade, Robustez e Elegância são os atributos que melhor definem os nossos produtos.

Consciente das exigências do mercado, a Flexidoor lancou uma gama de produtos capazes de se adaptarem às mais complexas realidades. Tendo como primordial 

objectivo a satisfação do cliente, colocamos à disposição produtos que aliam qualidade, robustez, estética e classe, que se enquadram em qualquer tipo de edifício.

Hoje em dia, a estetica dos nossos lares assume cada vez mais uma maior importancia nas nossas vidas. Assim, temos ao seu dispor diferentes tipos de portoes com as 

mais variadas configuracoes de formas e cores, para que possa usufruir, SEMPRE, de tudo aquilo que deseja.

Flexidoor

Gama de Cores Standard:

Os acessórios assumem primordial importância na construção e 

funcionamento dos nossos portões. Como tal, cada um deles, 

foi sujeito a rigorosos testes antes de serem seleccionados para 

incorporarem o processo de fabrico, com a finalidade de assegurar 

a qualidade final do produto e, consequentemente, garantir 

a máxima satisfação de todos os clientes. Assim, existiram 

múltiplos critérios na selecção destes mesmos acessórios entre 

os quais destacamos os seguintes:

1. Silêncio no funcionamento

2. Durabilidade dos materiais e por consequência, do portão.

3. Compensação e dimensão da padieira

4. Segurança contra qualquer tipo de risco (entalamento, 

corte, arraste).

Constituição de um Portão Flexidoor

Janela Lisa Janela Quadrícula Janela Losangulo

Um toque de classe

LIKE IT é a mais recente inovação
no panorama da automatização
doméstica, com uma gama de
soluções onde a tecnologia de ponta
impera. Com diferentes opções em
termos de potência, o PROL oferece
a performance de um motor
especialmente desenvolvido para o
mercado residencial, vantagens ao
nível das funções de programação,
qualidade de concepção e a
elegância de um design de topo.

01 |  Motor de tecto - PROL

Suporte com dobradiça em aço galvanizado, ajustável 
em altura e em profundidade. Possuem um sistema 
anti dedos o que impossibilita o entalamento de 
dedos, aumentando, por conseguinte, a segurança 
dos nossos portões. 

02 |  Cavalete 04 |  Travão de cabo com afinador

O travão de cabo com afinador é um 
componente que imobiliza o portão na 
eventualidade de se verificar uma ruptura 
dos cabos de aço.

Janelas Efeito Sol|

NOTA: Na janela com acílico os efeitos só existem na côr branca, e com aro em material ABS. Na janela com efeitos 

existem nas cores branca,verde, castanha e efeito madeira.

Aro: Alumínio ou ABS com protecção UV

Tipos disponíveis: Vidro e Acrílico

Vidro martelado Vidro fosco vidro liso

Standard Range of Colors

Castanho similar RAL 8014 / 8017

Cinza Ral 7016

Verde similar RAL 6005 / 6009

Vermelho similar RAL 3000

Beige similar RAL 1015

Cinza  RAL 9006

Revestimento PVC 
imitação madeira clara

Azul similar RAL 5010

Branco similar RAL 9010

Revestimento PVC imitação 
madeira escuro

Cinza escuro RAL 7011

Cinza metalizado RAL 9007

6 - Groove Wood 7 - Wood Flat 8 - Groove Wood Flat5 - Groove Wood Flat

2 - Frame 3 - Groove1 - White Flat 4 - Micro Perfilado
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8765

2 3 4

Janela redonda aro Inox Janela vidro aro InoxJanela redonda PVC preto


