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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.
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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 | 

•
•
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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
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