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PORTÕES SECCIONADOS

LATERAIS 
RESIDENCIAIS



QUALIDADE RECONHECIDA

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem 
todos os requisitos de segurança das normas 
europeias.
Todos os componentes de segurança descritos 
neste catálogo foram criteriosamente 
escolhidos e testados para integrar os nossos 
portões,  garantindo aos clientes que os 
nossos produtos foram concebidos para a sua 
segurança e bem-estar.

Hoje em dia, a estética dos nossos lares 
assume cada vez mais uma maior importância 
nas nossas vidas. Assim, temos ao seu dispôr 
diferentes tipos de portões  com as mais 
variadas configurações de formas e cores, 
para que possa usufruir, SEMPRE, de tudo 
aquilo que deseja.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

NUNCA ESQUECEMOS O BEM-ESTAR!

A Flexidoor dispõe de uma especializada e 
experiente equipa técnica, que lhe oferece todo 
o acompanhamento necessário desde a fase de 
planeamento até ao serviço pós-venda. Desta 
forma a segurança estará sempre assegurada 
em todo o processo.



PORTÕES 
LATERAIS

A Flexidoor considera a inovação uma 

forma de aprendizagem sobre os novos 

modos de oferecer um melhor produto 

aos nossos clientes, bem como a procura 

contínua de ganhos de eficiência tendo 

como objetivo o da criação de valor para 

toda a organização e seus parceiros.

Assim, o dia-a-dia do Departamento de 

I&D é preenchido com novos desafios que 

acreditamos definirem quem somos.

 

Esta é a nossa identidade.

Este é o nosso futuro.

QUALIDADE RECONHECIDA

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem todos 

os requisitos de segurança da norma EN13241:2003
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COMPOSIÇÃO DO 
PORTÃO LATERAL
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Perfil lateral em alumínio no qual 
se aplica uma borracha que lhe 
assegura uma maior estanquicidade.

Simplicidade de funcionamento 
com abertura deslizante. Adaptável 
na perfeição a qualquer tipo de 
garagem com escassez de espaço 
quer em edifícios novos quer em 
edifícios para renovação.

Guia inferior em aço galvanizado, 
que guia o painel, com orifícios de 
fixação ao solo.

· Fabricação à medida até 5m de 
largura x 2,5m de altura
· Curvas exclusivamente com 90º

03 NOTA

Guia superior em aço galvanizado 
e carrinho da guia com 2 roletes, 
equipados com uma proteção anti-
dedos.

01

Entrada pedonal decorrente de uma 
fácil abertura parcial, eliminando 
a necessidade de colocar porta de 
serviço, reforçando o conforto de 
passagem de obstáculos, atributos 
indispensáveis na utilização diária da 
sua garagem.
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PADIEIRA SUPER REDUZIDA DEIXANDO O VÃO COMPLETAMENTE LIVRE.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE UMA PORTA SLIDE DOOR?
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Se a ombreira do lado da curva, tiver uma dimensão superior a 700mm, o motor poderá ser montado na padieira.
Se as duas ombreiras tiverem uma dimensão inferior a 700mm, o motor deve ser montado, obrigatoriamente, sobre a parede lateral do lado 
da abertura.

INSTALAÇÕES POSSÍVEIS E DIMENSÕES TÉCNICAS

LC · Lateral lado curva • LF · Lateral fecho • VP · Vão porta • DM · Medida da parede com motor • DP · Medida da parede p/porta manual • P · PadieiraLEGENDA | 

•
•

LC

LF
DM
DP
P

INSTALAÇÃO 1 / 2

150mm mínimo
700mm máximo
70mm
V + 500mm
V + 300mm
110/130mm mínimo c/ motor

LC
LF
DP
P

INSTALAÇÃO 3 / 4

700mm mínimo
70mm
VP + 300mm
110/130mm mínimo c/ motor

LC
LF
DP
P

INSTALAÇÃO 5 / 6

600mm
500mm
VP + 300mm
110/130mm mínimo c/ motor

VP VP

VP

LC LC
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PORTÃO LATERAL
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MOTORES 
RESIDENCIAIS

MOTOR PARA PORTAS SECCIONADAS E BASCULANTES 

LIKE IT é a mais recente inovação no panorama da automatização 
doméstica, com uma gama de soluções onde a tecnologia de ponta 
impera. Com diferentes opções em termos de potência, o PRO oferece 

a performance de um motor especialmente desenvolvido para o 
mercado residencial, vantagens ao nível das funções de programação, 
qualidade de conceção e a elegância de um design de topo. 

Alimentação de rede 
Superfície máxima da porta
Alimentação do motor
Potência nominal
Descodificação
Frequência de trabalho
Binário máx.
Temperatura de funcionamento
Grau de proteção
Velocidade
Ciclos de manobras
Humidade relativa
Luz de cortesia
Dimensões do motor
Peso
Alimentação comando
Altura máxima da porta

PRO60 PRO80 PRO120
230V 50Hz

8 m2

24 Vdc
100W

Rolling Code
433,92 Mhz

600N
>-20ºC, <+50ºC

30 IP
0,15 m/s

45%
≤ 90%
LED

200x110x350 mm
3,5 kg

Bat. CR 2016 3V (x2)
2,5m*

230V 50Hz
12 m2

24 Vdc
120W

Rolling Code
433,92 Mhz

800N
>-20ºC, <+50ºC

30 IP
0,15 m/s

45%
≤ 90%
LED

200x110x350mm
4,25kg

Bat. CR 2016 3V (x2)
2,5m*

230V 50Hz
16 m2

24 Vdc
150W

Rolling Code
433,92 Mhz

1200N
>-20ºC, <+50ºC

30 IP
0,15 m/s

45%
≤ 90%
LED

200x110x350mm
4,35kg

Bat. CR 2016 3V (x2)
2,5m*

*com a parte LKPRC12, a altura máxima é de 3,5 m



A gama de seletores LIKE IT oferece DIGIWIRELESS, 
um digicódigo de fácil aplicação na parede que 
funciona sem fios com a tecnologia Rolling code 
433,92Mhz.

DIGIWIRELESS

VIS é um sensor óptico, emissor e recetor, cuja 
função é a de suster o movimento da Porta 
perante o surgimento de um obstáculo na área de 
funcionamento daquela.

As fotocélulas VIS dispõem de um sinal de 
infravermelhos como sistema para deteção de 
presença. Representam um fator de referência 
e diferenciação, alicerçados nos seus principais 
elementos distintivos: a eficácia, a flexibilidade, a 
facilidade de utilização e a segurança. 

VIS

ACESSÓRIOS 
DE MOTORES

A nova linha de comandos FAST4 é a combinação 
perfeita dos fatores estética, funcionalidade e design, 
aos quais adicionámos a elegância e a versatilidade 
necessária no dia á dia. A proteção de plástico, 
muito resistente, garante uma utilização perfeita e 
duradoura.

FAST4

Recetor exterior EXT2 de 2 canais  rolling-code 
433,92Mhz com 999 códigos de memória, com plug in  
para diferentes  aplicações.

EXT2

Nº de canais
Tipo de codificação
Frequência transmissão
Potência de radiação
Codificação
Temperatura máxima
Distância de captação

FAST4
4
rolling-code
433,92MHz
1mw
64 bit
55ºC
150-200m

Kit de segurança de abertura sem fios, 
para portas automáticas.

WIRELESSBAND



NUNCA 
ESQUECEMOS 
O BEM ESTAR!
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