SOLUÇÕES DE
PORTAS INDUSTRIAIS

CÂMARAS FRIGORÍFICAS

SALAS CLIMATIZADAS

LOGÍSTICA E ACESSOS

A Portiso é um dos principais fabricantes europeus de portas industriais e isotérmicas,
com 5 fábricas: França (2), Portugal, Espanha e Reino Unido, produzindo mais de
30.000 unidades por ano e apresentando um forte crescimento nos mercados internacionais. A Portiso tem uma das mais amplas linhas de produtos e investe em I+D,
tecnologia, novos produtos e certificações para atender aos regulamentos e contribuir
para a economia de energia. As empresas e marcas registadas da Portiso fazem parte
da Purever Industries, um dos principais grupos europeus de isolamento industrial.

VALORES E
VANTAGENS
COMPETITIVAS
Soluções Self-Made
Resultante da grande flexibilidade da nossa força de
trabalho e dos nossos métodos técnicos, a Portiso
pode criar portas totalmente personalizadas para os
nossos clientes, adaptadas a cada um dos mercados.

Eficiência
Os nossos produtos permitem reduzir o consumo
de energia, melhorar a conservação dos bens
armazenados, otimizar as entradas e saídas, todas
as necessidades essenciais para instalações
modernas e eficientes. O design do produto facilita
a montagem e a baixa manutenção.

Fiabilidade
O nosso departamento de qualidade verifica
todos os produtos antes de saírem da fábrica,
assegurando ao cliente que o produto que
obtém está em conformidade com todos os
padrões de qualidade estabelecidos.

Serviço ao Cliente
Auxiliamos os nossos clientes a escolher a solução
certa para cada situação, fornecer a documentação
completa dos produtos, aconselhá-los sobre a
instalação, disponibilizando um serviço pós-venda
eficaz.

Formação
O serviço de assistência de portas oferece
formação aos instaladores, que podem assistir à
instalação passo a passo e adquirir know how
para uma execução mais eficaz. Os instaladores
também podem visitar a fábrica mais próxima
para receber formação no local.

GAMA
COMPLETA DE
PORTAS E
SOLUÇÕES

A Portiso é especializada no fabrico de
portas industriais para câmaras frigoríficas,
processamento de alimentos e áreas de
escritórios, salas limpas, acesso (portas de
alta velocidade) e logística (equipamentos de
ancoragem), paredes e divisórias resistentes
ao fogo. As soluções da Portiso estão
presentes em vários setores, destacando-se
a indústria agroalimentar, a indústria de
carnes, setor de pesca e indústria de laticínios,
bem como a distribuição alimentar, empresas
de HORECA, produtos farmacêuticos e
logística.

APLICÁVEL A MUITAS
INDÚSTRIAS E SETORES

CARNE

LATICÍNIOS

PESCA

AGROALIMENTOS

FRUTAS VEGETAIS

PROCESSAMENTO
DE COMIDA

LIMPEZA

SUPERMERCADOS

CAIS DE CARGA

CÂMARAS FRIGORÍFICAS

ISOLAMENTO PUR (BS2D0) - OPÇÃO: PIR FM (BS1D0)
QUADRO DE ALUMÍNIO COM QUEBRA TÉRMICA DUPLA
QUADRO DE CONTORNO DE ALUMÍNIO PARA QUALQUER
ESPESSURA DO PAINEL
FAIXAS E ACESSÓRIOS DE ALTA QUALIDADE

TEMPERATURA POSITIVA - TEMPERATURA NEGATIVA - FREEZER BLAST

As portas são estanques, muito robustas, com elevado isolamento térmico e especialmente
adequadas para uso intensivo e áreas de grande volume com intenso tráfego de mercadorias.
Destacam-se pela fiabilidade, durabilidade e instalação rápida e fácil.

PORTAS DESLIZANTES

PORTAS PIVOTANTES

PORTAS VERTICAIS

CORTINAS DE LAMELAS

ATMOSFERA
CONTROLADA

PORTAS CORTA-FOGO

SALAS CLIMATIZADAS

ISOLAMENTO STANDARD: PUR (BS2D0) - OPÇÃO PIR FM (BS1D0)
ARO EM ALUMÍNIO
CONTRA-ARO EM ALUMÍNIO PARA QUALQUER
ESPESSURA DO PAINEL
DOBRADIÇAS E ACESSÓRIOS DE ALTA QUALIDADE

ÁREAS DE TRABALHO SEPARADAS - CORREDORES
LABORATÓRIOS, ESCRITÓRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As portas são instaladas em áreas climatizadas, onde apenas o isolamento mínimo é necessário
para preservar a temperatura e a higiene do ambiente de trabalho. São especialmente indicadas
para separar salas de trabalho e corredores em áreas de processamento de alimentos com um
elevado tráfego de pessoas ou veículos e também em escritórios, instalações sanitárias ou
balneários, localizados dentro das fábricas ou armazéns. Adaptável e versátil, com uma vasta
gama de acabamentos, cores, opções e tipos de fechaduras.
PORTAS PIVOTANTE
DE SERVIÇO

PORTAS VAI-VEM

JANELAS

PORTAS DE SERVIÇO
DESLIZANTES

PORTAS CORTA-FOGO

PORTAS DE SALA LIMPA

ACESSO

PORTAS RÁPIDAS

MARCAÇÃO CE
IP65 MOTOR, CAIXA DE GESTÃO E ELECTRÓNICA
GUIAS HIGIÉNICAS E BARRAS FLEXÍVEIS REFORÇADAS
BARRA DE FOTOCÉLULAS

OTIMIZAR O PROCESSO DE PRODUÇÃO E O
FLUXO DE TRÁFEGO - ECONOMIZAR OS CUSTOS DE ENERGIA

Especialmente projetado para a indústria agroalimentar devido ao acabamento em alumínio
anodizado e à inclusão de componentes anticorrosivos, laváveis e higiénicos. Fácil montagem e
arranque graças aos componentes pré-instalados (células de segurança, motor, lona) e caixa de
controlo facilmente programável. As portas requerem pouca manutenção e estão disponíveis
com várias opções e layouts.

ALUMÍNIO

AÇO INOXIDÁVEL

AUTO REPARÁVEIS

PARA CÂMARAS
FRIGORÍFICAS

PARA SALAS LIMPAS

PORTA FOLD UP

LOGÍSTICA

CAIS DE CARGA

CERTIFICAÇÃO CE
MATERIAIS E COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE
SOLUÇÕES ISOLADAS E HIGIÉNICAS
AUTOMAÇÃO OPCIONAL NO CAIS DE CARGA

OTIMIZAR OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA - ISOLAMENTO DE CAIS DE CARGA

Isolam a zona de cargas e descargas das temperaturas externas, evitam a entrada de insetos
ou pássaros e garante economia de tempo durante as operações de carga e descarga. Fornecem
resistência, design atraente, fácil montagem e pouca manutenção graças à qualidade de seus
materiais e componentes eletrónicos.

ABRIGO INSUFLÁVEL

ABRIGO RETRÁTIL

PORTAS SECCIONAIS

PLATAFORMAS
ELEVATÓRIAS
HIDRÁULICAS

PLATAFORMAS
VERTICAIS

PÁRA-CHOQUES,
CALÇOS PARA RODAS E
GUIAS PARA RODAS

portiso@portiso.com
www.portiso.com
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