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A Empresa
Gadoor é uma empresa que desenvolve a sua a
principal actividade no fabrico de Portas Seccionadas.
A nossa experiência nesta área permite-nos
desenvolver técnicas de produção ao mais alto nível
graças ao profissionalismo e cooperação da nossa
equipa de trabalho. Possuímos programas
informáticos que permitem adaptar as portas a
qualquer edifício, bem como, garantir um elevado
controlo de qualidade.
A nossa filosofia é “fabricar para si!” com a
satisfação total na compra dos nossos
produtos e assegurar uma óptima assistência
técnica.
A nossa experiência profissional faz com que
qualquer projecto seja perfeitamente
assegurado, pois dispomos de tecnologia
do mais alto nível na golfragem,
perfilagem e injecção das Portas
Seccionadas Gadoor.
Este esforço permanente direccionado
para a satisfação dos nossos clientes
reflecte-se
na
funcionalidade,
fiabilidade, segurança e elevada
qualidade de todos os acessórios
das portas seccionadas, desde a
perfilagem
das
ferragens
passando pela conformação das
curvas e fabrico das molas.
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Porta Seccionada
A extensa gama de portas seccionadas que a Gadoor dispõe constitui a melhor opção para instalar na sua garagem.
Ideal para edifícios novos ou restauração de edifícios antigos sem que se altere a sua estética. Pode-se optar por
portas lisas ou almofadadas e escolher a cor que se enquadre mais com o ambiente do edifício.

A flexibilidade das dimensões e a facilidade de montagem asseguram uma óptima qualidade final
da instalação. As portas seccionadas são uma solução ideal para garagens com espaços reduzidos
ou para evitar utilizar espaços desnecessários. Abrem-se verticalmente e não requerem nenhum
espaço frontal na garagem, tanto na abertura como no fecho.

A superfície exterior da porta é lacada o que lhe dá um aspecto elegante e uma maior protecção
contra os agentes atmosféricos..
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Fabricado em Portugal

As portas seccionadas Gadoor são
Qualidade Comprovada

fabricadas utilizando materiais
seleccionados criteriosamente
conferindo ao painel robustez,
resistência, comodidade de instalação,
funcionamento silencioso, máxima

Isolamento Térmico e Acústico

facilidade de uso e uma vida longa devido
à sua sólida construção.

Estanque nos 4 lados

Anti esmagamento
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Porta Seccionada
Residencial
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Decorativos para visor

Decorativo com cruz

Decorativo sol 3x

Visor

Fechadura interior

Grelha ventilação

opção

opção

opção

Decorativo sol 4x

Decorativo sol 5x

opção

Residencial
≤ 4500 Largura
≤ 3000 Altura
ou
< 16m2

standard

Exclusivo

Elementos

Sistema de
Pára-quedas de molas

Painel de 40mm
anti esmagamento

Fecho interior

Acessórios Lacados a
Cor Branco RAL 9010

Topos do painel

Sistema de Curva
para Fecho Estanque

Porta Rodizio em
Nylon

Exclusivo

Puxador de Asa
Embutido
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Porta Seccionada
Almofadada
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Cores e Texturas
Desde 2000 mm até 2370 mm
510mm
300mm

200mm

Desde 2160 mm até 2670 mm

320mm

280mm

Desde 2670 mm até 3070 mm

300mm

200mm

Desde 2940 mm até 3470 mm

320mm

280mm

Desde 3400 mm até 3770 mm

300mm

200mm

Desde 3720 mm até 4270 mm

320mm

280mm

Desde 4100 mm até 4570 mm

300mm

200mm

Desde 4500 mm até 5070 mm

320mm
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280mm

Golfrado
Réguado
Pintura
Cor RAL

Porta Seccionada
Madeira Natural

Madeira 100% natural
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opção

1

A solidez do fabrico, a flexibilidade das dimensões e facilidade de montagem
asseguram uma óptima qualidade final da instalação.
Deste modo garantimos um funcionamento silencioso, sem cuidados
especiais de manutenção e uma elevada durabilidade, podendo ser
automatizada em qualquer altura de modo a proporcionar uma maior
comodidade e conforto.

Sistema mecânico dimensionado

opção
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