
ABRIGO INSUFLÁVEL

• Aplicação em armazéns refrigerados ou não-refrigerados, onde a 
prioridade é o perfeito isolamento térmico do ponto de carga das 
temperaturas exteriores, para melhorar a qualidade da cadeia de frio 
e reduzir o consumo energético.

• Imprescindível em instalações onde é importante garantir a máxima 
higiene, evitando a entrada de sujidade, insectos ou aves durante as 
operações de carga e descarga da mercadoria.

• Rápida instalação e escassa manutenção, graças ao uso exclusivo de 
tecido insuflável (sem PVC) que oferece uma máxima resistência à 
abrasão e ao punçonamento.

LOGÍSTICA E ACESSOS

EXTERIOR         CAIS DE CARGA          AGILIZAR O MOVIMENTO DE MERCADORIAS
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• Standard em aço galvanizado, laminado a quente. 
Opcional em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316.

• Autoportante de rápida instalação, tanto em betão como 
em painel.

• Todos os elementos e acionamentos mecânicos saem de 
fábrica já instalados na estrutura para reduzir o tempo de 
montagem em obra.

• Dimensões:  L 3500 x A 3700 mm

ESTRUTURA

VENTILADOR

FICHA
ABRIGO INSUFLÁVEL

PLANOS TÉCNICOS

• Ventilador de baixo consumo, calculado para 
funcionamento durante largos períodos, adaptado à carga e 
descarga dos veículos mais volumosos.

• Inclui selector para funcionamento.

• Lacado com pintura epóxi para suportar a corrosão.

• Voltagem standard:  1x230VAc/50Hz.

• Voltagem opcional: 1x230VAc/60Hz. Outras voltagens: sob 
consulta 

ABRIGO HINCHABLE 3500x3700H DEFENSA ABRIGO HINCHABLE



TECIDO   OUTROS MODELOS DE ABRIGO INSUFLÁVEL

INSUFLÁVEL

• Tecido base 1100 DTEX tratado para aumentar a resistência 
e flexibilidade.

• Oferece máxima resistência à abrasão e ao punçonamento, 
suportando eficazmente os movimentos de oscilação 
gerados pelo reboque do camião durante as manobras de 
carga / descarga.

• Com um revestimento interior que o torna impermeável, 
adaptando-se perfeitamente em regiões com elevados 
índices de pluviosidade.

• Tecidos laterais e superiores equipados com tensores 
externos, para suportar com segurança ventos que possam 
ocorrer no exterior.

FRONTAL E PERIMETRAL 

• PVC exterior perimetral revestido em PVC 640g/m2, 
reforçado com tratamento UV e resistência ao fogo M2.

• Opcionalmente, este tecido pode ser de 2200gr/m2 para 
obter melhor isolamento.

• PVC frontal nas laterais e lintel, com listas amarelas, para 
melhor visibilidade e auxílio na orientação do veículo 
durante a manobra de acoplagem ao abrigo de insuflável.

• Tecidos frontais em PVC contam com reforços intermédios, 
para suportar com segurança ventos que possam ocorrer 
no exterior.

ABRIGO INSUFLÁVEL ISOTÉRMICO

• Projetado para atingir maior isolamento do molhe de carga.

• Abrigo constituído por tecido em PVC com espuma isolante 
de 5mm, que reduz consideravelmente a transmissão 
térmica, isolando o interior do ponto de carga das emissões 
externas de frio ou calor.

• Dimensões:  L 3500 x A 3700 mm

ABRIGO INSUFLÁVEL INTEGRAL

• Solução para armazéns sem molhe de carga, onde o nível do 
solo entre o interior do edifício e o exterior é o mesmo.

• Os laterais do abrigo são móveis, podendo estender-se até 
às rodas do camião, permitindo o isolamento inferior do 
camião, para evitar perdas de frio ou entrada de resíduos 
ou poeiras.

• Dimensões:  L 3500 x A 4700 mm – L 3500 x A 4900 mm

ABRIGO INSUFLÁVEL ADAPTAVEL

• Desenvolvido para que o abrigo se adapte a diferentes 
modelos de camiões ou atrelados.

• Incorpora um sistema automático que permite que o 
tecido insuflável superior se adapte às diferentes alturas 
dos camiões. Esta solução permite a melhor estanqueidade 
possível e evita que haja excedente de lona.

• Dimensões:  L 3500 x A 4700 mm – L 3500 x A 4900 mm

LOGÍSTICA E ACESSOS



UNITED KINGDOM
CARDIFF

FRANCE
LIMOGES - DINAN

IBÉRICA
VISEU - MADRID - VALENCIA

www.portiso.com
portiso@portiso.com

ABRIGO INSUFLÁVEL

OPÇÕES

• Protecções ABRIGO INSUFLÁVEL

• Fabricadas com UPN de aço laminado a quente e lacadas a preto com 
pintura epóxi.mprescindíveis para proteger o abrigo de colisões durante as 
manobras de aproximação ao molhe de carga.

• Muito úteis para a montagem, porque o abrigo assenta sobre as 
proteções, o que facilita as tarefas de centrar e fixar.

• Funcionamento com outras voltagens

• Alertas acústicos e luminosos

• Quadro de controle sequencial

A Portiso é especializada no fabrico de portas industriais para câmaras frigoríficas, processamento de alimentos e áreas de 
escritórios, salas limpas, acesso (portas de alta velocidade) e logística (equipamentos de ancoragem), paredes e divisórias 
resistentes ao fogo. As soluções da Portiso estão presentes em vários setores, destacando-se a indústria agroalimentar, a 
indústria de carnes, setor de pesca e indústria de laticínios, bem como a distribuição alimentar, empresas de HORECA, produtos 
farmacêuticos e logística.

PORTISO 
SOLUÇÕES DE PORTAS INDUSTRIAIS


