Portões Seccionais Industriais
EM AÇO E ALUMÍNIO
FUNCIONALIDADE, TECNOLOGIA
E D E S I G N I L I M I TA D O S
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Desenvolvimentos orientados para

As portas especiais Teckentrup

Portões seccionais Teckentrup

o futuro e aperfeiçoamentos

e os sistemas de portões têm uma

de produção em série, correspen-

constantes em sistemas já existen-

orientação consequente para as

dem ás normas de segurança

tes estão em programa na

vantagens no consumo. Elas fazem

europeis em vigor.

Teckentrup.

justiça às mais avançadas solici-

Com soluções inovadoras e técni-

tações de tecnologia, design e

Elas satisfazem as determinações

cas criativas, são sempre pondera-

máxima qualidade. Materiais de

da EN 13241-1

dos os aspectos determinantes na

primeira classe, tratamento de

• Aspectos mecânicos

produção de portas e portões

precisão e os constantes testes de

• Segurança na utilização

Exemplos preponderantes do que

qualidade no âmbito da DIN ISO

• Isolamento térmico

antes afirmamos, são os campos

9001, garantem um asegurança

• Isolamento acústico

de problemas da protecção contra

perfeita, fiabilidade operacional

• Estanquicidade

fogos, protecção contra fumos,

e de longa duração. Isto faz,

• Resistente ao

protecção acústica, segurança e

de cada produto Teckentrup, um

vento

isolamento térmico.

investimento proveitoso.

(intempéries)
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...COM

AS

TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS
E CONCEITOS AMADURECIDOS

Portões Seccionais

Portão seccional tipo SW

Teckentrup – a solução ideal

O portão em aço economizador

para cada necessidade

de energia
A solução de garantia para

Os diferentes tipos de portões SW,

funcionamento robusto.

SL e SLW, possuem um vasto leque

Página 8

de variantes de equipamento e
adaptam-se de forma flexível a
todas necessidades. Para além das
guias do portão com reduzida
necessidade de espaço ou deslizando na vertical, caracterizam-se
especialmente, pelo o funcionamento silencioso, a resistente superfície
e a ampla diversidade de design do

Portão seccional tipo SL

sistema de portões seccionais.

O portão transparente de

Envidraçados atraentes e portas de

alumínio

homem incorporadas dissimuladas e

A solução elegante para

portas de homem laterais, satisfa-

solicitações elevadas sobre design

zem todas as solicitações.

e incidência de luz.
Página 12

Uma inovação conseguida é a superfície alternativa sem revestimento
a cores, no entanto, enriquecida por
galvanização, com uma película
transparente de protecção. Esta
variante particularmente oportuna

Portão seccional tipo SLW

em óptica prateada atraente,

O portão combinado de

é a alternativa a portões coloridos.

aço/alumínio

Inspira confiança a resistência

A solução económica para elevada

contra influências atmosféricas e

segurança e moderna arquitectura

efeitos mecânicos.

de vidro
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• Portas adequadas
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• Design para todos os
desejos
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• Envidraçados
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• Soluções especiais
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• Detalhes técnicos
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• Técnica de
accionamento
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• Sistemas de comando Página 26
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Para todas as exigências
SEMPRE

A

SOLUÇÃO

OPTIMIZADA

Portões seccionais Teckentrup
libertam espaço
O pano do portão, formado por
secções sobrepostas não desperdiça
espaço valioso na situação de
aberto. Ele recolhe-se sob o tecto
do pavilhão e liberta completamente a entrada.
Conforme as exigências o portão
é desviado para trás num arco de
90º por de trás do lintel.

A abertura livre é completamente aproveitada: materiais com grandes
dimensões podem ser transportados sem problemas.

Camiões completamente carregados podem passar sem qualquer
impedimento.
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NA

INDUSTRIA E
NO COMERCIO

Portões seccionais Teckentrup existem em variadíssimas opções, para
qualquer utilização em vários tipos
de combinações de construção e
equipamentos. Tanto para pavilhões
com ou sem aquecimento e con-

Portão seccional SLW.

forme as exigências individuais,
todos os modelos são uma garantia
efectiva.
• Extrema robustez
• Funções de confiança e
movimento silencioso
• Utilização segura de conformidade
com as exigências de segurança
em vigor
• Superfícies orientadas para o
design e soluções de luz

Portão seccional SL com porta deslizante.

optimizadas

Portão seccional SL com grade de metal expandido.

Portão seccional SW com porta de homem dissimulada
já incorporada.

Portão seccional SLW.
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Flexibilidade sem limites
INTEGRÁVEL

EM

TODAS AS
ÓPTICAS DE

FACHADAS

Arquitectura harmoniosa
A disposição flexível das secções e
perfis individuais, possibilita uma
integração optimizada na óptica
da fachada.
Conforme o campo periférico da
fachada, p. ex., com o tipo de
portão SL, podem ser adaptados
os degraus ou os enchimentos
verticais e horizontais ao restante
aspecto da fachada.

Portão seccional SL adaptado à arquitectura da fachada.

Portão seccional SL com enchimento de chapa perfurada
sintonizado com a óptica da fachada.
Portão seccional SL com integração óptica na fachada de vidro.
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M U LT I F U N C I O N A L

Máxima estabilidade
A robustez dos sistemas de portões permite a sua utilização em
todos os campos de actividade.
Também em pavilhões utilizados
na agricultura ou em pavilhões
polivalentes, os portões seccionais Teckentrup garantem o
funcionamento com aparelhos e
veículos pesados.
A construção flexível possibilita
uma adaptação fácil às particularidades da construção.

Portão seccional SW com porta de homem dissimulada
já incorporada e fileira de janelas.

Portão seccional SW
com adaptação de cores
ao design “Corporate”
da Empresa.
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Portão seccional tipo SW,
o portão economizador de energia
• EM LAMELAS DE AÇO, 40 MM DE ESPESSURA
• PAREDE DUPLA, PREENCHIDA COM ESPUMA DE
P U ( = P O L I U R E TA N O )
• OPCIONAL COM JANELA
Aço de elevada qualidade - a variante económica
Enriquecida por galvanização com película de
protecção transparente
• Óptica moderna “High-Tech”
• Mais económico que portões pintados
• Maior capacidade de carga e longevidade

Portão seccional com duas secções
de
de chão e duas secções de
janelas.

Espuma rígida de PU
(poliuretano)
oferecendo isolamento térmico
difícil B2)

(de

Longa duração devida à
construção de camadas múltiplas

Superfície:
Tratamento de betume interior
e exterior com protecção contra
corrosão enriquecida por
galvanização.
Película de protecção
transparente.
Opcional com um revestimento
base nas cores RAL 9002 branco
acinzentado ou RAL 9006

Película de protecção
Enriquecimento por galvanização
Aço altamente resistente
Enriquecimento por galvanização
Primeira demão de
Espuma rígida de PU

alumínio branco ou outros tons
de cor conforme RAL ou NCS,
ver página 17.
Portão seccional SW com envidraçado
de sanduíche.

Altura de secções de 500 mm, 625 mm
ou 750 mm, canelado horizontal
com divisão uniforme, também com
envidraçado parcial, ver página 18.
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...CONSERVA

O

CALOR

INTERIOR

Portão seccional SW com porta de homem
incorporada.

O portão seccional Teckentrup, modelo

Formas e cores modernas integram-se

SW de lamelas de aço, oferece a

harmoniosamente em qualquer arquitec-

máximo segurança e fiabilidade

tura individual de pavilhões. Não im-

de serviço. A construção de parede

porta a superfície enriquecida por galva-

dupla de espuma rígida em PUR

nização, os modelos com cores ou as

(= Poliuretano) oferece isolamento

combinações com os diversos sistemas de

térmico e é indicada especialmente

envidraçados - a margem para projectos

para pavilhões com aquecimento.

é grande.
Portão seccional SW, superfície colorida e fileira de janelas.
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Türen·Tore·Zargen

Portão seccional Tipo SW / SLW
• EM LAMELAS DE AÇO, 40 MM DE ESPESSURA
• PAREDE DUPLA EM ESPUMA RÍGIDA DE
P U ( P O L I U R E TA N O )
• OPCIONAL COM JANELAS
Altura de secções de 500 mm, 625 mm

Superfície “Micro-p

ou 750 mm, canelado horizontal

lada”

NOVO

• Design elegante com ondulado suave

com divisão uniforme, também com

• Salienta todas as fachadas de pavilhões

envidraçado parcial, ver página 18.

• Nas vertentes canelado, meio canelado e liso

Espuma rígida de
PU (poliuretano)
oferecendo
isolamento térmico (de
difícil B2)
Superfície:
Tratamento de betume interior e exterior com protecção
contra corrosão, enriquecida
por galvanização.
Película de protecção
transparente.
Opcional com um revestimento base nas cores RAL
9002 branco acinzentado
ou RAL 9006 alumínio
branco ou outros tons de
cor conforme RAL ou NCS,
ver página 17.

Também com
acabamento
“meio canelado”
e “liso”.
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Portão seccional SW

.

Superfície Micro-perfilada
MAIS

ESPAÇO

PARA

PROJECTOS

O Design exclusivo
A estrutura especial de superfície
com finas nervuras resistente ao
atrito é extremamente robusta
e oferece aos projectistas possibilidades de concepção inovadoras.
O micro-perfil de linhas compactas,
oferece conceitos de design modernos e expressivos que correspondem à tendência optimizada da
arquitectura actual para as fachadas de pavilhões.

Portão seccional SLW, “micro-perfilado” com janelas.

Portão seccional SLW, micro-perfilado e envidraçado de grande superfície.
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Türen·Tore·Zargen

Portão seccional Tipo SL –
o portão luminoso
• PERFIL

EM

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO,
40 MM DE ESPESSURA

Perfil em estrutura de alumínio
prensado por extrusão,
conforme a norma DIN 17611
Superfície anodizada

Painéis de vidro:
Altura máxima da armação 750 mm,
com envidraçado de série SAN de
16 mm. Existe a possibilidade de outros
enchimentos:
– Placa simples de 3 mm
– Estrutura de vidro
– Placa ISO
– Grade de metal expandido,
ver página 19

Superfície de Acabamento:
Opcional em alumínio anodizado E6/EV1
ou pintura “galvanizada” de elevada
resistência em tons de cor RAL ou NCS,
ver página 17
– elevada resistência a riscos e choques
– livre de corrosão

Portão seccional SL com uma divisória vertical para visibilidade optimizada.
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...TRANSMITE MAIOR
V I S I B I L I D A D E E B E M - E S TA R
NOS PAVILHÕES

Portão seccional SL com grade de metal
expandido.

O portão seccional Teckentrup

individualmente. A grande

tipo SL com uma estrutura em

incidência de luz permite obter

perfil de alumínio e elementos

condições agradáveis de

envidraçados, possibilita uma

trabalho.

excelente transparência e trans-

Conforme os desejos, podem,

mite a cada pavilhão uma óptica

também, ser combinados campos

de elegância.

de enchimento a cores adapta-

As formas de envidraçado e

dos ao perfil com os sectores

molduras podem ser concebidas

envidraçados.

Portão seccional SL com placas ISO e janelas.

IA
: D
d
l
i
B
es
Neu
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Portão seccional tipo SLW –
o portão combi
O PORTÃO COMBI DE ALUMINIO/AÇO
• RODAPÉ EM LAMELAS DE AÇO E PAREDE DUPLA
COM ESPUMA RIGÍDA DE PU ( P O L I U R E TA N O )
• CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
COM ENVIDRAÇADO SAN
Aço de elevada qualidade
Enriquecida por galvanização com película de protecção
transparente
• Óptica moderna “High-Tech”
• Mais económico que portões pintados
• Maior capacidade de carga e longevidade

Perfil da armação em alumínio
Prensado por extrusão,
conforme a norma DIN 17611
Superfície anodizada
Zona envidraçada:
Altura máxima da armação 750 mm,
com envidraçado de série SAN de
16 mm. Existe a possibilidade de outros
enchimentos:
– Placa simples de 3 mm
– Estrutura de vidro
– Placa ISO
– Grade de metal expandido,
ver página 19

Espuma rígida de PU (poliuretano)
oferecendo isolamento térmico
(de inflamação difícil B2)
Superfície:
Tratamento de betume interior e exterior

Vedação no pavimento:

com protecção contra corrosão enriquecida

Uma vedação com precisão no ajuste,

por galvanização.

reduz possíveis perdas de calor, mesmo

Película de protecção transparente.

existindo pequenas irregularidades

Opcional com um revestimento base nas

no pavimento.

cores RAL 9002 branco acinzentado ou
RAL 9006 alumínio branco ou outros tons de
cor conforme RAL ou NCS, ver página 17.
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...DUPLA

FUNCIONALIDADE

Portão seccional SLW, aplicação em instalações de
lavagem de veículos.

O portão seccional Teckentrup,

Os elementos de vidro permitem

tipo SLW com painel de rodapé

uma grande entrada de luz no

em lamelas de aço e elegante

pavilhão e permitem obter uma

construção da armação em

atmosfera de trabalho agradável.

alumínio, é a alternativa econó-

Os envidraçados duplos com apli-

mica se for solicitada, simultane-

cação normalizada conseguem

amente, robustez e grande

valores optimizados de isolamen-

incidência de luz.

to de calor.

Portão seccional
SLW, aplicação em
cais de carga.

Portão
seccional SLW,
aplicação em
pavilhões
de recolha de
veículos .
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Türen·Tore·Zargen

Construção perfeita
P O RTA S

ADEQUADAS

O equipamento adicional com uma porta de homem
lateral isenta de soleiras ou uma porta de homem
dissimulada incorporada, permitem a passagem sem
problemas a pessoas e pequenos meios de transporte.

Porta de homem lateral
– Caixilho da porta em perfil
de alumínio laminado a
frio
– Forro da porta com o
mesmo aspecto do pano
do portão
– Vedação da armação e de
contacto de três faces
Portão seccional SL com porta de homem
lateral com o design.

Porta de homem
dissimulada incorporada
– Vedação de encosto com
quatro faces e régua superior
de alumínio colectora de
águas pluviais
– Trinco da porta de calhas
deslizantes
– Em portão com accionamento eléctrico e sonda de
exploração.

Porta de homem dissimulada já
incorporada SLW.

Porta de homem dissimulada
incorporada com exploração
eléctrica.

Porta de homem dissimulada
incorporada com trinco da
porta de calhas deslizantes.

Nos portões com accionamento, a exploração eléctrica
só permite movimentos do portão com a porta de homem
fechada.

Portão seccional SL com placas ISO e
porta de homem lateral com janela falsa.

Portão seccional SL com porta de homem
dissimulada incorporada.

Portão seccional SL com porta de homem lateral,
placas ISO combinadas com grade de metal expandido
em garagem subterrânea.
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Design a pedido
EM

GRANDE

VARIEDADE

DE

CORES

Cores sem limites
A óptica do portão salienta

Com o amplo espectro de cores,

decisivamente a aparência dum

os projectistas e arquitectos,

pavilhão industrial e pode,

em termos de criatividade,

também, transportar de forma

não necessitam temer restrições

optimizada o Corporate Design

e desenvolver o seu estilo

da empresa.

individual.

Cores RAL e NCS para todos
os tipos de portões.

Cores anodizadas para portões
seccionais SL

Portão seccional SL.
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Combinações sem limites
COM

Tipo A

M AT E R I A L ,

PERFIS

E

Tipo B

VIDRO...

Tipo C
Secções em aço
Secção em aço, parede dupla, isolamento térmico
com envidraçado de sanduíche. Tipo A, B e C.

Conforme as exigências, os panos
dos portões podem ser equipados
individualmente. Completos em
lamelas de aço, em alternativa,
com envidraçado de sanduíche ou
caixilhos de alumínio com enchimento de vidro ou placas ISO.
Podemos auxiliá-lo, se tiver dúvidas na escolha.

Lamela maciça com
canelado horizontal.
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Lamela com envidraçado de
sanduíche, tipo A, 26 mm
de espessura, caixilho duplo
com vedação EPDM.

...TORNAM

SIMPLES

A

SUA

DECISÃO

Secções de alumínio
Perfil de caixilhos de alumínio com grade de metal
expandido e envidraçado normalizado.

Perfil de caixilhos com vidro
duplo SAN de 16 mm.

Perfil de caixilhos com vidro
simples SAN de 3 mm.

Perfil de caixilhos com
placa ISO.

Perfil de caixilhos com vidro
de estruturas de 3 mm.

Perfil de caixilhos com grade
de metal expandido.
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Planeamento por medida
CALHAS

PARA TODO
O TIPO DE

PAVILHÃO
Se o pavilhão tiver uma altura extrema
ou se trabalho dentro do pavilhão,
em frente ao portão, não puder ser
perturbado, a marcha do portão será
adaptada às particularidades locais.
Podem, p. ex., ser contornadas vias de
guindaste, através de barras de guia
com um desvio de 90º, conduzidas
por cima. Para os portões seccionais
Teckentrup estão disponíveis todos os
tipos de calhas.

Portão seccional SW com calha normal e inclinação do telhado.

Calha com lintel curto com, eixo de
mola localizado atrás, a partir de 250 mm
de necessidade de lintel.

Necessidade de lintel mínima
Normal: a partir de 400 mm, lintel baixo: a partir de 250 mm

N: Calha normal

ND: Calha normal com
inclinação de telhado
(máx. 30°)

NSH: Calha de lintel baixo com
eixo de mola localizado atrás

NSD: Calha de lintel baixo
e inclinação de telhado
(máx. 20°)

Calha de barra de guia
conduzida por cima

HLD: Calha de barra de guia
conduzida por cima com inclinação de telhado (máx. 30°)

VL: Calha vertical

VLU: Calha vertical com eixo
de mola de torsão localizado
em baixo
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AJUSTE

INDIVIDUAL
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Segurança garantida
D E TA L H E S

BEM

PENSADOS E IDEIAS
P R O T E G I D A S P O R PAT E N T E
Os portões seccionais Teckentrup
respeitam todas as exigências de
segurança das normas europeias
em vigor.

Protecção de dedos
Protecção de dedos
patenteada, para
as partes exterior e
interior do portão.

Protecção lateral de mãos
Protecção lateral
de mãos entre o caixilho
e a barra de guia.

Dispositivo de segurança
contra ruptura de mola
Caso exista uma ruptura
da mola de torção, um
dispositivo de segurança
bloqueia a rotação do
eixo da mola. O portão é
mantido na sua posição.

Ligação segura de eixos
Ligação fácil, estável
e segura do eixo da mola
de torsão.

Fixação segura
da charneira
Um canal de parafusos de
formato especial aumenta
a duração da união
aparafusada, garantindo
a fixação duradoura e
segura da charneira.
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TORNAM

OS

NOSSOS PORTÕES
SEGUROS EM

QUALQUER

PARTE

Vedações laterais
Um lábio de vedação
nos remates laterais da
instalação proporciona
isolamento e vedação
optimizados.

Vedações interiores
O portão entre as secções
individuais, mantêm-se
impermeável sobre toda a
sua largura.

Vedação de lintel
Ela fecha o portão em toda
a sua largura no lintel com
segurança.

Vedação de pavimento
Vedação de pavimento,
resistente ao apodrecimento
em perfil de borracha EPDM
elástica e segura contra
congelação, compensa irregularidades no pavimento
e protege do frio e da
humidade.

Bloqueio seguro
Cavidade para portões
com accionamento manual.
Fechadura especial com
barras de ferrolho na parte
interior.

Fecho de correr
Para utilização interior
e fecho de portões com
accionamento manual.

Movimento silencioso do
portão.
Robustos cavaletes rolantes
em aço zincado e roletos
móveis apoiados em
rolamentos de esferas
garantem a máxima
duração e movimentos
suaves do portão.

Consola de pavimento
Para admissão dos cabos
portadores com interruptor
de cabo frouxo incorporado.
Fácil ajuste do equilíbrio
do portão na consola de
pavimento (sem afinação
do eixo de mola).
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A técnica de accionamento
mais avançada
PARA

UMA

UTILIZAÇÃO

DURADOURA

Os accionamentos da Teckentrup

e preparados para uma utilização

estabilidade e estanquicidade. A

caracterizam-se por uma mecânica

permanente no dia a dia.

perfeita interligação entre o motor

robusta, motores eficientes e

O robusto accionamento por

especial e a engrenagem, reduz a

comandos inteligentes. Todos os

eixo numa caixa monobloco em

necessidade de espaço ao mínimo

componentes do sistema estão

alumínio de fundição injectada,

e garante potência máxima num

perfeitamente sintonizados entre si

garante uma grande solidez,

espaço apertado.
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...A

SOLUÇÃO

P E R F E I TA

Vantagens especiais
• Para uma montagem rápida e
fácil, foi efectuada a montagem
prévia do caixilho e da consola
de accionamento como uma
unidade e feita também a ligação
prévia da cablagem do comando.
• Para posterior transformação,
sem problemas, de portões
com accionamento manual para
accionamento motriz, estes já
estão preparados de fábrica para
a aplicação dos accionamentos
eléctricos.

Accionamento através
de tensão de corrente
para portões
sem accionamento.

Os eixos já estão
preparados de fábrica,
como eixos salientes,
pelo que, também
posteriormente, é possível
a montagem dum
accionamento.

25

Sistema de comando de
elevada eficiência/qualidade
COMPONENTES

DO SISTEMA
COM TECNOLOGIA

“HIGH-TECH”

De acordo com o campo de uti-

acessórios especiais, possibilitam

necessita de ser ligado à corrente de ali-

lização, diversos sistemas assumem

uma montagem particularmente

mentação através da ficha CEE. O canal de

o comando de portões. Compo-

rápida e fácil. O comando já com

cabos entre o comando e o accionamento

nentes montados previamente e

a cablagem pré instalada e só

é fornecido de série.

Comando Standard básico
A5 100 Homem Presente
A automatização económica com interruptores de curso no accionamento.
(Aplicação: p. ex. em portões de pavilhões com pouca utilização).
Comando AS 210
Comando compacto para homem morto
ou funcionamento por impulsos, com
interruptores de curso no accionamento.
(Aplicação: p. ex. em portões automáticos e pavilhões).

Comando de conforto CS 300
Comando por microprocessador com exploração por sensor absoluto. Programação simples e segura através de navegação com 3 teclas no monitor LCD, com
indicação em texto normal em vários idiomas. Led vermelho/verde opcional para
informações sobre situação dos portões,
com indicações de aviso ópticas (Aplicação p. ex., em garagens subterrâneas,
oficinas de reparação de automóveis).

Comando MS 410
Comando por microprocessador com exploração
por sensor absoluto. (Afinação, manutenção e
diagnóstico de anomalias). Programação através de
navegação com 3 teclas no monitor LCD com indicação em texto normal. (Aplicação: p. ex., Garagens
subterrâneas, com regulação de vias de trânsito e
grades rolantes com protecção de entrada).

Em ambos os comandos existem disponíveis 2 interruptores de curso isentos
de potencial no accionamento.

Os comandos CS 300 e MS 410 dispõem ambos de
uma informação de posição final isenta de potencial.

Também na versão CS 300 FC:
Com comando de conversor de frequência. Arranque e paragem suave.
(Aplicação: p. ex. em portões seccionais
de velocidade elevada).

Comando inteligente – Maior eficiência –
No comando CS 300, o accionamento é equipado com um sensor de
valor absoluto, como sensor de
posição final. Assim, a programação das posições finais pode processar-se directamente através do
“Display” do comando.

É suprimida a complicada afinação
directa no accionamento.
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Fácil programação das posições finais.
A afinação processa-se directamente
através de comando.

Comando confortável
EQUIPAMENTO

INDIVIDUAL

Nos portões com comando eléctrico,
existem elementos de comando modernos que oferecem conforto adicional.
O portão é comandado, facilmente e
com toda a comodidade através dum
robusto telecomando. Em alternativa, a
emissão de impulsos pode processar-se
através de barreiras luminosas, circuitos
fechados de indução, radar sinalizador
de movimento, etc.

“Mini” Comando de 2 canais

“Mini” Comando de 4 canais

Mais conforto
Fácil montagem, comando com
previamente cablagem instalada.

Sensor de chave
Em alternativa ao comando, o
portão pode ser comandado
do exterior, através de um sensor
de chave.

Coluna fixa
Em alumínio anodizado com
sensor de chave integrado.
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Exigências complexas
SOLUCIONADAS

INDIVIDUALMENTE

Solução especial em
caso de incêndio para saídas
de emergência
Em edifícios com grande concentração de público, os portões
seccionais da Teckentrup são parte
integrante do sistema de evasão e
de eliminação de fumos.
Os portões deslocam-se imediatamente para cima através do desengate do trinco da porta de saída
de emergência, para que se verifique a necessária eliminação de
fumos. Para a evasão do público,
para fora do edifício, não existe
qualquer impedimento..

Portão seccional SW, aplicado como portão de evasão.

Adaptação a
todas as particularidades
arquitectónicas
A grande flexibilidade dos
portões seccionais Teckentrup,
soluciona, também casos
especiais complicados. Se o
nível do pavimento não for
horizontal, o portão será
adaptado à inclinação real do
pavimento, através do corte
da secção inferior.

Portão seccional adaptado à inclinação do pavimento.
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Tipos de portões
e características técnicas
SW

Design/Construção
Auto-suspenso
Profundidade de construção em mm
Dimensões dos portões
Largura máx.
Altura máx.
Necessidade de espaço
Ver dados de montagem
Pano do portão, material de execução
Aço 40 mm
Alumínio
Pano do portão, acabamento
Aço zincado, com película de protecção
Aço zincado, pintado RAL 9002 ou 9006
Aço zincado, pintado RAL ou NCS à escolha
Alumínio anodizado, E6/EV1
Alumínio pintado, RAL à escolha
Pano do portão, Peso
Kg/m2
Porta de homem dissimulada já incorporada
Com soleira
Porta de homem lateral
Com o mesmo aspecto do pano do portão
Envidraçados
Envidraçado de sanduíche, Tipo A
Envidraçado de sanduíche, Tipo B
Envidraçado de sanduíche, Tipo C
Armações em alumínio
Vedantes
4 partes circundantes
Vedante central entre as secções
Sistemas de trincos
Trincos interiores
Trincos interiores / exteriores
Equipamentos de segurança
Protecção de dedos
Protecção lateral de mãos
Fixação em
Betão
Aço
Alvenaria
Outras fixações, sujeitas a consulta

SL

SLW

I

I

I

40

40

40

7 800
6 000

7 250
6 000

7 250
6 000

I

I

I

–

I
I

I
–

I

I
I
I

–
–
–

–
–

I
L

L
I
I
I
L

ca. 12

ca. 12

ca. 12

L

L

L

L

L

L

L
L
L
L

–
–
–

–
–
–

I

I

I
I

I
I

I
I

L
L

L
L

L
L

I
I
L

I
I
L

I
I
L

I
I
I
I
I
I
I
I
I
L
L
L
I = Standard
L = Opcional
S = St andard
O = auf Wunsch
– = nicht lieferbar
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Serviço versátil
...DESDE O PLANEAMENTO PASSANDO
P E L A A C E I TA Ç Ã O D A O B R A E M A N U T E N Ç Ã O
Conjuntamente com a elevada
qualidade dos produtos e flexibilidade na elaboração de soluções

O nosso Serviço de
Assistência para a
manutenção legalmente
obrigatória.

especiais, a Teckentrup oferece,
também, uma variedade abrangente de formas de Serviço de
Assistência a clientes.
Seja no planeamento e consultoria sobre obras, apoio directo
na obra através dos nossos funcionários de serviço externo, o
rápido fornecimento da zona ou
Solicite-nos, como meio
auxiliar de planeamento, os
dados sobre montagem.

o apoio através de formação
sobre produtos e sua montagem,
na Teckentrup a satisfação dos
nossos clientes está sempre em
primeiro plano.

Flexibilidade
. . . N O T R A N S P O RT E E M O N TA G E M

Pacote de caixilhos e molas
completos e pré-montados, como
unidade pronta a montar.

Uma empresa moderna caracteriza-se pela elevada flexibilidade,
até ao último detalhe. Assim, na

Rápido e inteligente pro-

Teckentrup as possibilidades de

cessamento do transporte e

logística correspondem ao con-

a montagem simplificada

ceito actualizado duma empresa

economizadora de tempo,

de “Full Service”.

são evidentes.

Unidade embalada com protecção para o transporte e graças a uma logística eficiente,
o fornecimento é rápido e seguro.
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Portas industriais
Teckentrup
para todas suas
exigências
A B R I M O S P O RTA S
E PORTÕES AO
PROGRESSO

Portões seccionais

A Teckentrup foi fundada em 1932 e, com as
suas fábricas em Verl-Sürenheide (Administração) e em Grosszöberitz, conta com uma
das maiores empresas fabricantes de portas
e portões na Europa.
Portões de enrolar

Mais de 15 pontos de venda na Alemanha, bem
como, outros parceiros na Europa e Ultramar,
formam uma infra-estrutura económica que
satisfaz todas as solicitações em flexibilidade e
proximidade do cliente.
Da ideia para inovação, do projecto para a sua
aplicação prática, tudo isto acontece “sob o
mesmo tecto”.
Colaboradores motivados e interessados, a

Portões de fole

técnica CAD mais avançada e sistemas de
produção comandados por computador, são
garantias para um futuro seguro.

Portões deslizantes polivalentes

Portões corta-fogo
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Portões de abertura rápida

Em toda a Europa ...
… EARLRC EAI NC CHEB A
R LE I EKNUTNE D
...AO
DR
O SF Ü
N RO SUS NO SS E C
S EN

Sede principal –
Fábrica em Verl-Sürenheide

St. Petersburg

Fábrica em Grossöberitz

Internet: www.teckentrup.biz

Reservado o direito de modificações técnicas:
03/07/07 (P) 123.572
As ilustrações de produto neste prospecto devem
ser vistas como exemplos. Por isso, em termos de
equipamento podem não corresponder à realidade.
IMPORTADOR EXCLUSIVO: Sinduflex

Portões e
portas
corta-fogo

Portas
protectoras
corta-fumo

Portas de
segurança

Portas com
isolamento
acústico

Portas com
isolamento
térmico

Portas
interiores

ABRIMOS

Portões seccionais
industriais

Portões
deslizantes

PORTAS

E

Portões de fole

Portões e grades
de enrolar

PORTÕES

CarTeck
Portões seccionais
para garagem

AO

CarTeck
Portões articulados
de tecto
para garagem

CarTeck
Portões
basculantes
para garagem

PROGRESSO

