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«A PORTA DE ENTRADA
É O ESPELHO DA SUA CASA.»

TENHA UMA CASA BONITA, SEGURA E
CONFORTÁVEL COM PORTAS MAPP
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Porta Pivotante
Pp100 - portas pivotantes, próprias para vãos de grandes dimensões, folha 
pivotante até 3000mm altura com manobra de abertura muito leve e suave, 
fabricada com pers de alumínio com corte térmico, poliamida de 24mm, 
três linhas de vedação em EPDM, duas de batente e vedação central 
incluindo soleira, enchimendo em placas de poliuretano com 92mm de 
espessura, fechadura de segurança, possibilidade de vários materiais de 
revestimento.
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Porta Batente
Pb 8 é um sistema de portas de 
entrada, folha oculta com mais 
de 82mm de espessura, varia em 
função do revestimento, 
fabricada com pers de alumínio 
com corte térmico, poliamida 
tubular de 34mm, três linhas de 
vedação em EPDM, duas de 
batente e vedação central 
incluindo soleira, enchimento em 
placas de poliuretano com 77mm 
de espessura, fechadura de 
segurança e possibilidade de 
vários materiais de revestimento.



‘’...É ridículo que 
uma lâmpada 
possa fazer o que 
sol e as estações 
realizam.

Por isso, é luz 
natural que dá 
verdadeiramente 
sentido a um 
espaço 
arquitectural.’’

Louis L. Kahn

Porta Vidro



Porta Entrada Apartamento
Desenvolvidas especialmente para entradas de apartamentos, estas portas tem como 
objectivo a proteção adicional quer contra arrombamento quer protecção acústica.
Os designs garantem uma personalização a 100%, permitindo que se usem os mais 
diversos materiais, desde a madeira até ao metal.
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Revestimentos e Personalização

Placas fenólicas
Chapas de alumínio lacado
Madeira - natural ou lacada
Aço corten
Vidro lacado ou transparente
Cerâmicas
Entre muitos outros...

Temos ainda a possibilidade de aplicar puxadores embutidos com iluminação Led.

Sistemas Abertura

teclado numéricopor proximidadesmart connect impressão digital

Personalize a sua porta, 
nós damos-lhe forma...


