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Se o céu tiver portas
com certeza serão nossas

Automatismos
Somos representantes oficiais das mais conceituadas marcas de
automatismos mundiais.

Somos especialistas no fabrico e manutenção
de portas industriais

Unidade logística

Optimizamos ao melhor o seu espaço

Segurança, durabilidade e conforto
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Panoram Door
Fabricada em perfis de alumínio por
secções, sistema anti-dedo e visores
translúcidos PMMA
Sistema de abertura com cadernal
manual ou motorizado
Excelente isolamento térmico e acústico
Silenciosa
Alta luminosidade
Largura máxima: 8500mm
Altura máxima: 7000mm
Segurança corresponde aos parâmetros
das Normas EN 13241-1:2003+A1:2011
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Portas industriais
Líder em portas industriais e em soluções seguras para a indústria e comércio.
Dispomos de portas seccionadas, portas rápidas, grades de segurança, abrigos, cais de
carga, barreiras e controlos de acesso.
Funcionalidade e soluções seguras, para a indústria e comércio, com que pode contar
durante anos.

MEGA PORTAS
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Tipologia de fixação
Industrial
A Induporta adequa o sistema de fixação de portas industriais às características
da obra, tendo sempre como objectivo optimizar o espaço ocupado.

Industrial VL

Ö

Padieira mínima
2 X altura porta + 700 mm

Industrial Std

Ö

Padieira mínima
500 mm

Sistema de fixação para portas industriais.
Peso máximo da porta 700 Kg
Largura máxima 8500 mm
Altura máxima 7000 mm
Ombreiras mínimas 100/120 mm

_
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Ombreiras
Com motorização lateral, uma das ombreiras deverá ter no mínimo 400 mm.
Com sistema de garibáldi (corrente manual), uma das ombreiras deverá ter no
mínimo 300 mm.
Dispomos de motorizações com ou sem variador de frequência monofásicos e
trifásicos.

Industrial HL

Ö

Padieira mínima
altura porta + sobrelevação +
400 mm

Portas rápidas industriais
conservação e congelação
Vasta gama de portas
rápidas, de encartar e enrolar
As portas rápidas que a Induporta comercializa
são fiáveis, robustas e respondem a todas as
exigências de uso intensivo.
Preparadas para zonas ventosas, cumprindo as
normas EN13241 com as classificações:
- Classe 2 (98 km/h)
- Classe 3 (122 km/h)
- Classe 4 (146 km/h)
Fabricadas em lona PVC de 900g/m2 e nas auto
reparáveis 1300g/m2.
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Portas automáticas de vidro
Combinação da elegância e harmonia

Porta automática
giratória
iMotion é a nova geração
da Tormax para sistemas
automáticos de operadores

O seu design clássico, atemporal
e de acabamento requintado
torna esta porta admiravelmente
adequada para um estilo distinto.

de portas.

Porta automática
de batente

Solução para automatizar portas
convencionais já existentes.

O coração dos sistemas é
constituído pelo operador
que a Tormax desenha,
desenvolve e produz.

Permite aplicar em portas até 450
Kg por folha.

Porta automática
deslizante

Portas silenciosas com baixo
custo de manutenção.
Norma europeia EN 16005

Fabricada com perfil de
apenas 100mm, confere
um design minimalista à
sua porta de vidro.

Porta automática
telescópica
Cada um dos modelos
preenche requisitos de
qualidade máximos.

As portas automáticas de correr
são adequadas para utilização
onde existe espaço lateral
suficiente.

Portas automáticas de sobrepor
para acessos com limitação de
espaço para recolha das folhas.

Proteção IP65, Imotion 2302 e 2401
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Grades de segurança
Alumínio extrudido
Aço galvanizado / Lacado / Inox ASI 304 / Policarbonato
Lâmina abertura
bertura retangular
110.9
100

Confere à grade
rade de segurança
característ icas
cas ímpares de ventilação,
visibilidade e segurança.
segurança.

19

Aço galv. ou
lacado
u lacado
Dim. máx: 8000
6000
000 XX 6000
Alumínio
Dim. máx: 4500
500 XX 4000
4000

Lâmina micro-perfurada
icro-perfurada
110.9
100

Permite a passagem
de ar
ar eeluz,
luz,
assagem de
mantendo altos
robustez
ltos níveis de robustez.

19

Aço galv. ou
lacado
u lacado
Dim. máx: 8000
6000
000 XX 6000
Alumínio
Dim. máx: 4500
4000
500 XX 4000

lana / opaca
Lâmina plana
110.9
100

Totalmente opaca,
opaca, fornece
segurança ee privacidade à sua
sua
habitação.
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u lacado
Aço galv. ou
lacado
000 XX 6000
Dim. máx: 8000
6000
Alumínio
500 XX 4000
Dim. máx: 4500
4000

Lâmina isotérmica
sotérmica
85.2
77

Perfis de alumínio
umínio extrudido
extrudido
preenchido com poliuretano
de alta de nsidade,
sidade, conferindo
robustez e isolamento
solamento térmico e
acústico.
Dimensões máximas
máximas:
5000 mm x 4500 mm
18.5

Grade de segurança tipo lagarto
Solução económica com elevado factor de
protecção.
Disponível numa ou duas folhas.
Aço galvanizado / lacado
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PORTAS
CORTA
FOGO
As portas corta-fogo são de construção metálica medida standard
e dispõem de um grau de resistência ao fogo de 60 e 90 minutos.
(Normas Ei2-60/90)
As portas são homologadas segundo a norma europeia
UNE-EN 1634-1:2000

PORTA 2 FOLHAS
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PORTA 1 FOLHA

PORTA COM VISOR

PORTA REVESTIDA
PVC CARVALHO

PORTA REVESTIDA
PVC FAIA

Sistemas de Segurança
Soluções de segurança adaptáveis a qualquer tipo de porta.

Barras anti-pânico
Todas as barras são certificadas de
acordo com as normas EN 1125
e possuem marcação CE, padrões
que são obrigatórios para todos os
dispositivos anti-pânico e/ou de
emergência.

Molas aéreas
O melhor sistema para manter
sempre a porta fechada.
Opção com ou sem retenção.

Retentor eletromagnético de
porta
Alimentadas a 12 / 24Vdc, podem
ser accionadas por teclado ou
controlo remoto e por todos os tipos
de conectores de dados.

Retentor eletromagnético de
chão
Alimentadas a 12 / 24Vdc, podem
ser accionadas por teclado ou
controlo remoto e por todos os tipos
de conectores de dados.
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Cais de Carga / Dock Doors
A Induporta projecta, instala e presta assistência técnica dispondo de soluções globais.
Estas soluções permitem a instalação de rampas niveladoras e foles de estanquicidade
(abrigos retracteis) contra factores externos (ambientais, água, frio ou calor).

Abrigos / Foles de estanquicidade / Niveladores de cais
•
•
•
•
•
•
•
•
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Foles de estanquicidade
Foles de estanquicidade insufláveis
Niveladores de carga mecânicos
Niveladores de carga hidráulicos
Niveladores de carga telescópicos
Guias de pavimento
Batentes de borracha
Sinalética e acessórios de segurança

Batentes de bo rracha
racha

Foles de estanquicidade
Abrigos retracteis

Niveladores
Dobradiça reforçada com eixo de 24 mm

Guias de pavimento
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Acessórios
A Induporta tem à sua disposição acessórios para portas e automatismos,
controlos de acesso e os mais avançados sistemas de segurança.

Segurança
1 - Fotocélulas
2 - Fotocélulas de avanço
3 - Banda segurança para portões
4 - Semáforos

1

2

3

4

Visores e grelhas
1 - Visores policarbonato PVC
2 - Grelhas de ventilação
3 - Grelhas de ventilação anti insectos
4 - Grelhas de ventilação em Z

5

1

5 - Barra estabilizadora Omega 120
alumínio

2

3

4

1

2

3

4
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Acessórios
1 - Comandos
2 - Módulos GSM
3 - Leitor 3 em 1
4 - Barreira de acesso
5 - Selectores de chaves
6 - Magic switch
7 - Pirilampo com besouro
8 - Fechaduras de segurança de solo
9 - Keypad digicódigo wireless
10 - Leitor biométrico wireless
11 - Receptoras externas
12 - Tirantes
13 - Quadro industrial
14 - Fechaduras portas seccionadas
15 - Garibaldi manual 4:1
16 - Espira magnética
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Somos o seu
parceiro de confiança
A vasta experiência de mercado adquirida desde 1999 permite
à equipa de profissionais da Induporta conferir aos seus clientes
os sistemas mais fiáveis e de baixo custo de manutenção,
aliando conforto aos mais altos níveis de segurança.

Qualidade

Fiabilidade

Para a Induporta a qualidade não é negociável.
Só trabalhamos com os melhores.

Sabemos o quanto é importante para si, somos
representantes das melhores marcas mundiais.
A versatilidade dos nossos sistemas permite-os
operar nas mais adversas condições.

Preço

Inovação

Optimizámos os nossos processos de fabrico
para que possa usufruir da qualidade sempre ao
melhor preço.

Por estarmos na vanguarda, gostamos de novos
desafios que nos ponham à prova. Esperamos
pelo seu projecto para elevarmos a fasquia.

Garantia

Assistência técnica SAV

Estamos no mercado desde 1999 e sustentamos
o nosso negócio no passa palavra dos nossos
clientes.
Eles sabem que podem contar connosco.

O nosso modus operandi garante a total
satisfação dos nossos clientes.
A sua segurança é a nossa missão.

15

Sede:
Rua da Capela,6 - Légua
3830-248 ÍLHAVO
Latitude: 40.59344
Longitude: -8.652212
Showroom:
Estrada Nacional 109
Quinta do Simão, Esgueira
3800-228 Aveiro
Latitude: 40.6584012
Longitude: -8.6156165

geral@Induporta.pt

youtube.com/induporta
facebook.com/induporta
twitter.com/induporta

