Veda Portas
Sistema para vedação automática inferior de portas

Lançamento

Veda Portas
Informações Gerais

O que é?

Como funciona?

O Veda Porta é um produto utilizado para vedar a fresta
existente entre a soleira e a parte inferior da porta quando
esta estiver fechada, podendo ser aplicado em diversos
modelos de portas.

O funcionamento é simples: Quando a porta é fechada, o
pino acionador entra em contato com o batente abaixando
verticalmente uma borracha até que esta seja pressionada
sobre o piso.
O fechamento possui um movimento gradual, primeiro o
lado da dobradiça e então o lado do fechamento. Na abertura
da porta, o pino acionador perde o contato com o batente,
fazendo com que a borracha levante-se permitindo assim a
abertura normal da porta.
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Pino acionador
Parte interna do perfil
Borracha de vedação
Parte externa do perfil
Porta aberta

Porta fechada

Modelos disponíveis
n de Sobrepor

n de Embutir

n Vantagens

Isolamento
térmico

Bloqueia a
passagem de
luz

Evita a entrada
de fumaça

Isolamento
acústico

Proteção contra
o vento

Proteção contra
infiltrações

Bloqueia a
passagem de
insetos

n Características

Montagem e regulagem simples e rápida;
Alta qualidade dos componentes;
Utilização em porta com abertura à direita ou à esquerda;
Botão de acionamento ajustável;
A barra pode ter seu comprimento reduzido em até 150mm;
Regulagem da borracha de vedação com botão acionador;
Não arrasta no chão ao abrir a porta;
Nivelamento automático em soleiras desniveladas;
Fixação através de parafusos;
Vedação de borracha.
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n Aplicações

Alumínio, Madeira e PVC 1.
Conforme o modelo.

1

n Tamanhos

830 e 1030mm.
Outras medidas sob encomenda.
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Veda Portas
Modelos

Veda Porta Automático de Embutir
Portas de Alumínio, Madeira e Segurança
Tamanho

Nº Material

830mm

817477

1030mm

817472

n Excelente isolamento acústico: 50dB;
n Resistência ao fogo: até 60 minutos.

Portas de PVC
Tamanho

Nº Material

830mm

817428

1030mm

817423

n Excelente isolamento acústico: 51dB;

Portas de Alumínio - Perfis com Câmara Europeia
Tamanho

Nº Material

830mm

817412

1030mm

817407

n Excelente isolamento acústico.

Portas de Alumínio, Madeira, PVC e Segurança
Tamanho

Nº Material

830mm

817496

1030mm

817491

n Ideal para aplicação em portas mais estreitas.

Veda Porta Automático de Sobrepor
Todos os tipos de Porta
Tamanho

Nº Material

830mm

817421

1030mm

817416

n Ideal para aplicação em portas já existentes;
n Fácil instalação.
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