
PORTA DESLIZANTE COMERCIAL

• Porta indicada para câmaras de pequenas ou médias 
dimensões, zonas com tráfego intenso, cuja prioridade seja 
agilizar a circulação de pessoas e mercadorias.

• Instalação simples, pode fixar-se ao solo (guia inferior 
standard) ou directamente ao painel (guia lateral).

• Muito utilizada em lojas, armazéns, supermercados e 
hotelaria, pela fácil utilização, leveza, versatilidade e elevado 
isolamento.

CÂMARAS FRIGORÍFICAS

CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO 0°          CÂMARAS DE CONGELAÇÃO -20°



• Injetada individualmente com isolamento em poliuretano 
PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3.

• Espessura do painel: 85 mm (câmaras refrigeradas) – 120 
mm (câmaras de congelação).

• Processo de placa mecanizada de alta precisão através de 
punção automática.

• Revestimento interior/exterior em chapa de aço 
galvanizado 0,5 mm de espessura, lacada com pintura 
epóxi de 25 microns

• Cor standard Branco Pirineo 1006 (aproximado ao RAL 
9010), revestido com filme P.E.

• Junta perimetral, montada sob pressão, em perfil de PVC 
garantindo estanqueidade.

• Veda-portas duplo fixado com tensionador em PVC.

• Reforços interiores em placa de aço inoxidável com 2 mm 
de espessura.

• Corte térmico alcançado através do separador de perfil em 
PVC.

BATENTE

PLANOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA PORTA

FICHA
PORTA DESLIZANTE COMERCIAL

Ocupação total interior = X + 211 mm

Ocupação total interior= X + 312 mm
A = 2 X + 425 mm 
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ARO

VASTA GAMA DE CORES

FERRAGENS

 COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

Batente de 85 mm = 0,33 W/m².K  

Batente de 120 mm = 0,22 W/m².K  

• Fabricada com perfis de alumínio extrudido.

• Estrutura exterior em forma de L com corte térmico duplo 
em perfil de poliamida com tapa-juntas em perfil de PVC 
para alojamento da resistência em portas de pressão 
negativa.

• Contra-aros formado por perfis de extensão lateral para 
conseguir uma perfeita adaptação a qualquer espessura 
de painel.

• Acabamento branco padrão, RAL 9010.

• Soleira em perfil de alumínio extrudido altamente 
resistente com cobertura ajustável; placas de fixação para 
elementos guia e fechadura inferior soldada.

• Caixa de ligação autoajustável de 27 Im/W a 220 V e 
estanque (em temperaturas de congelação).

• Estrutura de fecho interior com alojamento duplo para 
parafusos de fixação e tapa-juntas.

• Acabamento duradouro e estético.

• Guia Fermod 2150 de alumínio anodizado de 15 
microns, com excelente protecção à corrosão.

• Superfície com rampas para ajuste e roletes de 
poliamida.

• Calha inferior em rampas de poliamida ajustáveis.

• A corrediça de divisão confere um acabamento estético 
e higiénico.

• Punho de arranque de abertura exterior, que pode 
ser substituído por um puxador exterior (opcional) em 
portas de conservação.

• Punho interior articulado, com desbloqueio e 
fluorescente que permite localizar rapidamente a saída 
da câmara.

CÂMARAS FRIGORÍFICAS

RAL 1018 RAL 5015 RAL 6018 RAL 3000 RAL 2004 RAL 9006

+ 40 mm

ALTURA

+ 80 mm

STANDARD

Dimensão 
Luz entre 
Aros

LARGURA

Dimensão 
Luz entre 
Aros

CORTE DE PAINEL

Painel 085/105
= esp. Painel + 241mm

Painel 120/150
= esp. Painel + 301mm

DIMENSÕES DA SOLEIRA: 

Largura 
passagem livre+200mm +200mm

Corte para encastrar la soleira

Rebaixamento de soleira
Espessura do painel

+160mm

mínimo 
100mm
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PORTA DESLIZANTE COMERCIAL

OPÇÕES E DISPOSIÇÕES DE PORTAS

• Automação elétrica.

• Fechadura com chave e abertura interior.

• Outros acabamentos: Aço inoxidável A-304, PVC branco de 200 mícrons, PET 
(seguro para alimentos).

• Óculo para portas de conservação (Tº0) de 340 x 640 mm com vidro duplo 
laminado temperado, envolvido por aro em perfil de alumínio.

• Aro com passagem de via aérea com guia elevada sem interrupção.

• Aro com acabamento em alumínio anodizado prateado mate.

• Aro para aplicação em alvenaria.

• Guia lateral de parede, uma solução que substitui a guia inferior no solo.

• Proteção de batente em PE ou aço inoxidável.

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


