
ABRIGO RETRÁTIL PVC

• O Abrigo Retrátil de PVC é a solução mais simples e econômica para isolar o 
ponto de carga das temperaturas exteriores, do lixo e insetos.

• Composto por uma estrutura estável de alumínio anodizado e um quadro 
traseiro em aço galvanizado, unidas por perfis galvanizados, que se retraem 
quando o camião está posicionado no cais, evitando assim, que se danifique o 
abrigo, a parede ou a caixa do caminhão.

• A estrutura está coberta por uma lona contínua de uma peça, para evitar 
que haja perdas de ar na parte lateral e na parte superior, além disso está 
preparada para drenar a água da chuva e contribuem para uma importante 
economia de energia.

EXTERIOR         ISOLAMENTO TÉRMICO    ECONOMIA DE ENERGIA

LOGÍSTICA



• Estrutura autoportante composta por um quadro frontal de 
alumínio extrudido anodizado e um quadro traseiro em aço 
galvanizado.

• As molduras estão ligadas por braços.

• Graças à sua estrutura articulada, o abrigo adapta-se aos 
diferentes tipos de camião e reduzem-se os danos que possam 
produzir-se na mesma pelos impactos dos veículos.

• Rápida instalação, tanto em cimento como em painel.

• Possibilidade de alimentação estrutura traseira em aço 
inoxidável.

ESTRUTURA

PLANOS TECNICOS INSTALACION  Y MONTAJE DE LA PUERTA

FICHA
ABRIGO RETRÁTIL PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS

Alto 3400 mm

Largura 3400 mm

Profundidade à frente 600 mm

Largura lonas laterais 600 mm

Largura lona superior 1000 mm

Execução dos parabanes 3000 g/m2

Altura de montagem (acima do camião) 500 mm



TECIDO

ISOLAMENTO

SEGURANÇA 

DIMENSÕES

• Telas fabricadas em fibra de poliéster revestida de PVC com 
tratamento UV de 3mm de espessura.

• PVC cor padrão preto.

• Tecido lateral confeccionado para que os laterais sejam mais 
flexíveis ao longo e se mantenham rígidos ao largo.

• Telas laterais dotadas de faixas de aviso frontais que 
facilitam a aproximação do veículo ao cais.

• Estrutura coberta por uma lona contínua de uma peça, 
para evitar que a lona se rasgue e haja perdas de ar na 
parte lateral e na parte superior.

• A conceção do tecido lateral facilita a drenagem e 
evacuação da água da chuva, impedindo a penetração da 
água no interior do camião.

• Estrutura retrátil que evita que na manobra de aproximação 
se danifique a caixa do camião, o abrigo, a parede ou o 
painel.

• Em caso de acoplamento impreciso, o abrigo pode balançar 
para cima para evitar danos ao abrigo e ao camião.

• Em posição de viragem, o camião fica no local onde está 
localizado o painel superior totalmente acessível para os 
meios de transporte internos

• Telas com faixas de visibilidade lateral para evitar impactos.

LOGÍSTICA

STANDARD: 3400 x 3400 mm.

Outras medidas disponíveis a pedido.

CARACTERÍSTICAS LONA NORMATIVA LONA SUPERIOR LONA INFERIOR

Peso total (gr/m2) DIN EN ISO 2286-2 3000 3000

Fibra de base DIN ISO 2076 PES/PVC PES/PVC

Fibra DIN ISO 9354 P 2/2 P 2/2

Resistência à tracção (N/5cm) DIN EN ISO 1421 7800/5600 7700/4700

Resistência ao rasgo DIN 53363 800/750 1000/650

Resistência ao frio DIN EN 1879-1 -30ºc -30ºc
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ABRIGO RETRÁTIL PVC

MÚLTIPLAS OPÇÕES E CONFIGURAÇÕES

• Estrutura traseira em aço inoxidável.

• Cor de lona.

• Serigrafia Lona.

• Tampões e defesas em poliuretano, borracha e aço: protegem o abrigo dos 
choques que o camião possa causar durante a manobra de aproximação ao cais 
de carga.

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


