
PORTA PIVOTANTE COMERCIAL

• Porta estanque, leve e robusta, que permite uma utilização 
simples e eficaz.

• Utilizada em armazéns, lojas, hotelaria e supermercados, onde 
habitualmente pela limitação de espaço, as câmaras são de 
reduzidas dimensões, mas é fundamental um fácil acesso para 
pessoas e produtos.

• Inclui sempre chave para poder fechar a câmara, caso seja 
necessário, garantindo que o produto se mantém protegido.

CÂMARAS FRIGORÍFICAS

CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO 0°C         CÂMARAS DE CONGELAÇÃO -20° 



• Fabricada através de processo de injecção de alta pressão em 
prensa hermética.

• Isolamento em poliuretano injetado PUR (Bs2d0) de 40kg/m3.

• Espessura do painel: 60 mm (câmaras refrigeradas) – 120 mm 
(câmaras de congelação).

• Batente envolvido com perfis de alumínio anodizado 
prateado mate.

• 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 em perfis de PVC; a altura pode ser 
regulada para câmaras refrigeradas.

• Veda-portas triplo em perfis de PVC; a altura pode ser 
regulada para câmaras de congelação.

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

• Corte térmico alcançado através do separador de perfil em PVC.
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PLANOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA PORTA



COLD ROOMS
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VASTA GAMA DE CORES

FERRAGENS

 COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

Batente de 60 mm = 0,43 W/m².K 

Batente de 120 mm = 0,22 W/m².K  

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

• 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.

• Manípulo Fermod 521 em composto azul e cinzento 
com fecho de um ponto.

• Inclui sempre chave para poder fechar a câmara, caso 
seja necessário e garantir que o produto se mantém 
protegido.

• Dobradiças em poliamida cinzenta, com uma rampa de 
elevação e pino de acoplagem em aço inoxidável.

• Abertura de segurança interior com botão verde 
fluorescente para facilitar a abertura a partir do 
interior da sala.

ALTURA

+150mm +150mm

Espessura do painel
+90mm
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Corte para encastrar la soleira

Rebaixamento de soleira

mínimo 
100mm

DIMENSÕES DA SOLEIRA: 

+ 40 mm

+ 80 mm
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PORTA PIVOTANTE COMERCIAL

MÚLTIPLES OPCIONES Y CONFIGURACIONES

• Mirilla para puertas de conservación (Tº0) de 340 x 640 mm con doble cristal 
laminado templado, enmarcada en perfil de aluminio.

• Otros Acabados: Inoxidable A-304, PVC Blanco de 200 micras, PET (foodsafe).

• Kit barra antipánico.

• Protecciones de hojas en acero inoxidable o P.E.

• Marco con acabado en aluminio anodizado plata mate.

• Marco con capilla para vía aérea.

• Marco para instalación en obra/pared.

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


