Catálogo de Produtos

Portas e Janelas de Madeira

Um mundo feito sob medida para você.
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É a sua casa. É a sua vida.

Durante anos o nome
Portalmad foi construído em torno
da qualidade e beleza de seus
produtos.
Não importa se o estilo de sua
obra é tradicional, moderno ou
contemporâneo ou se é uma
pequena residência ou uma
grande mansão. As portas e
janelas de madeira Portalmad
satisfazem todas as suas
necessidades. Com nossos
produtos sob medida você pode
escolher entre inúmeras opções
de medidas, 9 modelos de
abertura, 5 tipos de venezianas,
além de diversas opções de
acabamento, ferragens e caixilhos.
Nossa empresa preocupa-se
com o meio ambiente e utiliza
praticamente 100% de sua
matéria-prima proveniente de
manejo sustentável.

www.portalmad.com.br

É a sua melhor escolha.
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A qualidade é um item
essencial para a Portalmad.
Temos um rigoroso controle de
qualidade que abrange todas as
etapas da fabricação, que vai
desde a compra da matériaprima até a entrega do produto
para o cliente. Utilizamos
somente madeira seca e
selecionada na fabricação das
esquadrias.
Em 2002 nossos produtos
foram submetidos a rigorosos
testes e certificados pelo
CETMAN - Centro de Tecnologia
da Madeira e do Mobiliário.
Atualmente está sendo
implantado o Programa 5S de
Qualidade na Empresa.

www.portalmad.com.br
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Um mundo sob medida para você.

Pensando na idéia de que
cada pessoa é diferente, a
Portalmad cria seus produtos
pensando em você. Toda a linha
de portas e janelas é
customizada de acordo com as
medidas e design que o cliente
deseja.
Lembre-se que a
importância de uma janela ou
porta vai muito além do aspecto
visual, pois junto com a
iluminação e ventilação, ela
deve garantir segurança e
privacidade nos ambientes,
vedação e isolamento térmico e
acústico. Todos esses itens
devem ser levados em
consideração na hora de
escolher o tipo de janela a ser
empregado na obra e é por isso
que a Portalmad oferece uma
linha completa de janelas, para
você ter a liberdade de escolher
a melhor janela para sua obra.

Alguns exemplos de caixilhos
(para maiores detalhes consulte o catálogo técnico)

Mod. 03

Mod. 04

Mod. 05

Mod. 06

www.portalmad.com.br

Mod. 08

Mod. 09

Mod. 29
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Conforto, Qualidade, Design.

Tipos de Janelas
Janela
Janela
Janela
Janela
Janela
Janela
Janela
Janela
Linha de Abrir

Linha de correr

Linha Pantográfica

Linha Max-Ar

- Dobradiças canto
reto ou redondo
- Cremonas embutidas

- Trilho superior com roldanas com esferas
- Permite fácil regulagem das roldanas

- Trilho superior duplo com
roldana dupla com esferas

Opcionais
- Vedação de borracha entre as folhas
- Roldanas com rolamento blindado
- Trilho inferior de alumínio
com pino guia de nylon
- Trilho superior duplo de alumínio com roldana
dupla (com esferas ou rolamento blindado)

Opcionais
- Roldana dupla com
rolamento blindado
- Trilho inferior de alumínio
com pino guia de nylon
- Folha pantográfica de remontar sobre
a parede (as folhas não ocupam o
espaço interno do ambiente)

Opcionais
- Vedação de borracha
- Fecho com ou sem chave
- Articulação
com regulagem
- Possibilita abertura em
qualquer ângulo até
90 graus

Opcionais:
- Vedação de borracha

www.portalmad.com.br

de Abrir
de Correr
Pantográfica
Pivotante
Max-Ar
Guilhotina
Basculante
Bay Window

Tipos de Portas
Porta Balcão
Porta de Correr
Porta Pantográfica
Porta Camarão
Portas Maciças
Portas sólidas laminadas
Portas semi-ocas laminadas
Portais de Entrada
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Ferragens

Ferragem Cromada

Madeiras

Ferragem Cromo Acetinado

Ferragem Latão Oxidado

Angelim

Cedro Rosa

Cedroarana

Eucalipto

Jequetibá

Muiracatiara

Imbuia

Linha pintura c/
fundo primer PU

As cores aqui apresentadas podem não reproduzir exatamente a tonalidade
da madeira. Os nós e variações de tonalidade na madeira não são defeitos.
São características que garantem ser um produto autêntico de madeira.

Detalhes
Nada mais confortável que
estar em sua própria casa.
Especialmente se ela for
construída com portas e janelas
Portalmad. Nossos produtos
proporcionam mais conforto
p o i s g a r a n t e m exc e l e n t e
vedação contra a entrada de
água, vento, poeria e insetos. O
conforto térmico é outro
diferencial, pois a madeira é um
excelente isolante, muito mais
eficiente que o alumínio e o PVC.

A junta de vedação garante grande eficiência contra a
entrada de água, poeira, insetos, vento e som externo.
Junta de vedação

Borracha de vedação

Folha de correr

Folha fixa

folha fixa

Detalhe trilho inferior

Vista Superior - janela de correr

Detalhe das roldanas

Guarnições

G1

G2

G3

Detalhe da vedação

Sóculos

G4

G5

G6

G7

www.portalmad.com.br

G8

S1

S2

S3
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Veneziana Móvel

Palheta

Barra de alumínio

Montante

detalhe da veneziana móvel

detalhe da pantográfica de remontar

veneziana movel
A veneziana móvel permite regular a entrada da
luminosidade e ventilação no interior do imóvel.
Possui três estágios de regulagem: fechada, meio aberta e totalmente aberta.

Parede

Caixa (batente)

Montante

O sistema de venezianas móveis Portalmad é fabricado com rebaixo no montante
e encaixe perfeito entre as palhetas. Isto garante que quando fechada, as
venezianas impedem totalmente a entrada de luz, vento, insetos e chuva.

Folhas Pantográficas

Vista superior - Pantográfica de Remontar (aberta).
Não ocupa espaço no interior da casa, pois fica
remontada junto à parede.

Além disso são utilizadas ferragens de alta qualidade que
permitem o funcionamento perfeito das partes móveis.
A Veneziana móvel pode ser fabricada nas seguintes linhas: Correr, Abrir e Pantográfica.

Portas Frisadas
As portas frisadas
podem ser fabricadas na
linha madeira maciça,
sólida laminada ou semioca laminada. Os frisos
podem ser com aplicação
de alumínio, em madeira
natural, MDF ou Duratree.
Personalização
As portas frisadas podem ser
fabricadas de acordo com o
desenho do cliente.

www.portalmad.com.br

Sempre inovando, a
Portalmad apresenta alguns
lançamentos: Veneziana Móvel,
a linha Pantográfica de remontar
e a linha de portas frisadas.
Nossa busca contínua pela
melhoria na qualidade e
aperfeiçoamento dos produtos
traz constantes novidades.

Preservando o
Meio Ambiente
Pensando na preservação
das nossas florestas nativas, a
Po r t a l m a d i n t ro d u z i u n o
mercado a linha ECOlyptus.
Produzida com a madeira de
E u c a l i p t o p ro v e n i e n t e d e
reflorestamentos 100%
sustentáveis e renováveis.
A madeira do eucalipto
apresenta densidade e
resistência perfeita para a
fabricação de esquadrias e além
disso tudo fornece um excelente
acabamento, comparável ao
Cedro Rosa.
Testes feitos pela Portalmad
apontam uma grande
resistencia à empenamentos e
aos efeitos do tempo.
Madeira Legal
Atualmente existe uma
imagem errada quanto à
utilização da madeira como
matéria prima. A madeira
extraída através do manejo
sustentável, não devasta a
f l o re s t a . O q u e c a u s a a
devastação é a derrubada da
floresta para abrir novos
caminhos para a agricultura e
pecuária.
A Portalmad somente utiliza
madeira proveniente do manejo
sustentável, o que garante a
preservação das nossas
florestas nativas.

ecoLyptus
Para saber mais acesse:
www.portalmad.com.br/meioambiente
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Portalmad - Ind. e Com. de Esquadrias de Madeira Ltda.
Rua Valfrido Soares dos Santos, nº 77 - Área Industrial
Porto União - SC - CEP 89400 000
Fone/fax (42) 3522 0023 / (42) 3523 8644
www.portalmad.com.br - portalmad@portalmad.com.br
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A linha ecológica
da Portalmad
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Portas e Janelas de Madeira

Núcleo de
Esquadrias
de Madeira
Porto União da Vitória

