Um Sistema de Qualidade Total

Design, production and assistance for security doors.
Design and production of aluminium and steel
rolling shutters.

Fechadura com cilindro europeu

Modelo

Fechadura:
CILINDRO EUROPEU

F2000C

6
10
4

2

F2000C

1
3

Fechadura com trancas accionadas por canhão de
cilindro europeu, com um sistema de protecção por
defender no lado exterior. No interior a abertura é
efectuada com puxador tipo muleta e trinco, sem
auxílio da chave.
De série com 4 chaves definitivas entregues em
embalagem selada e 2 temporárias que ficam automaticamente inutilizadas logo após a utilização das
chaves definitivas.
Possibilidade de escolher um cilindro diferente dentro de uma grande variedade proposto na lista de
preços.

5
7

8

13
9
12
11

classe

2

Classe de segurança

11

Nº de pontos de fecho

Fechadura com cilindro europeu
substituível com protecção

14

legenda: características de série
1) Estrutura em aço 12/10
2) Ómega em aço
3) Trancas
4) Dobradiças reguláveis
5) 3 Pontos fixos
6) Pré-aro
7) Aro em aço 15/10 com revestimento plastificado em diversos
acabamentos
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8) Óculo
9) Perfil em aço com revestimento plastificado em diversos acabamentos
10) Tapa juntas em borracha
11) Painéis de revestimento
12) Tampas para orifícios onde encaixam os
pontos fixos da porta
13) Limitador de abertura
14) Borracha vedante

F2000C

Painel Linha Classic | Colecção Line
modelo liso (5mm)
Carvalho natural com inlay em wengué
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Fechadura com cilindro europeu

Modelo

Fechadura dupla:
CILINDRO EUROPEU e
cilindro de serviço tipo Yale

CL97S

6

10

2

4

CL97S

1
3

Fechadura com trancas accionadas por canhão de cilindro europeu na parte superior, com um sistema de
protecção por defender no lado exterior. No interior a
abertura é efectuada com puxador tipo muleta e trinco, sem auxílio da chave.
De série com 4 chaves definitivas entregues em
embalagem selada e 2 temporárias que ficam automaticamente inutilizadas logo após a utilização das
chaves definitivas.
Possibilidade de escolher um cilindro diferente dentro de uma grande variedade proposto na lista de
preços.
Cilindro de serviço tipo Yale com 3 chaves.

12
5
7

13

8

9

13

11
classe

2

Classe de segurança

12

Nº de pontos de fecho

Fechadura com cilindro europeu
substituível com protecção

14

legenda: características de série
1) Estrutura em aço 12/10
2) Ómega em aço
3) Trancas
4) Dobradiças reguláveis
5) 3 Pontos fixos
6) Pré-aro
7) Aro em aço 15/10 com revestimento plastificado em diversos
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acabamentos
8) Óculo
9) Perfil em aço com revestimento plastificado em diversos acabamentos
10) Tapa juntas em borracha
11) Painéis de revestimento
12) Tampas para orifícios onde encaixam os
pontos fixos da porta

EXTRA
13) Limitador de abertura
14) Borracha vedante

CL97S

Painel Linha Sogno | Colecção Minimal
modela Atlanta (5 mm)
Teak com inlay em alumínio
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Sistema Sen.T.In.El. Sensational Technology Into Elegance

SENTINEL a Tecnologia transparente
Sentinel converte a porta blindada Gardesa num sistema de segurança activo. Sentinel é um acessório sem fios,
aplicado no interior da porta blindada, com a função de gerar um alarme em caso de tentativa de intrusão.
Não necessita de alimentação eléctrica. Utiliza pilhas comuns.
Desde de sempre a porta blindada representa uma barreira de defesa para as habitações. É um elemento dissuasor
para ladrões “menos experientes” e um grande obstáculo para os “profissionais”.
A resistência da porta blindada representa uma força passiva que impede a invasão dos mal-intencionados. Graças
ao sistema Sentinel a porta tem também uma função activa.
A porta blindada, com Sentinel, não só se opõe, mas também reage às tentativas de ataques como perfuração,
encontrões violentos e tentativas de forçar a porta, emitindo um forte alarme acústico que faz fugir de imediato
o ladrão.

Características técnicas:
• Sistema sem fios: sem fios ou ligação à corrente eléctrica. Por isso o
ladrão não consegue silenciar o sistema SENTINEL, através do corte
de cabos eléctricos.
• Alimentação: 6 pilhas alcalinas de 1,5V formato D. SENTINEL, funciona também em caso de falta de electricidade.
• Alarme acústico: Alarme piezoelectrico Alarme de alta intensidade
sonora durante 60 segundos.
• Luz de cortesia: led branco (5 mm de diâmetro) de alta luminosidade, para que se consiga encontrar o interruptor de iluminação quando
regressa a casa à noite.
• Sistema integrado na porta. Nenhum elemento externo visível compromete a estética da porta, efectivamente parece uma porta blindada
normal.
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SEN.T.IN.EL

Painel Linha Onde | Colecção Minimal
modelo Cracóvia (21 mm)
Cerejeira avermelhada
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Porta electrónica

Modelo

DYNAMIC

6
10
2

4

DYNAMIC

1
12

Porta com total funcionamento motorizado, permitindo activar automaticamente a abertura ou encerramento das trancas.
Funcionamento: no lado exterior, através da colocação
da chave TRANSPONDER no leitor, no interior através da colocação da chave TRANSPONDER no leitor
ou pressionando o botão de abertura no teclado.
Alimentação: 6 pilhas alcalinas, formato D, de 1,5
V (fornecidas).
Abertura de emergência: pelo lado externo, com chave
mecânica através de um cilindro europeu protegido
por defender, pelo lado interior por um pequeno manipulo que actua sobre o cilindro.

3

5
7

8

9
14

classe

3

Classe de segurança

15

Nº de pontos de fecho

11

Chave transponder

13

legenda: características de série
1) Estrutura em aço 18/10
2) Ómega em aço
3) Dupla tranca superior e inferior
4) Dobradiças reguláveis
5) 5 pontos fixos
6) Pré-aro
7) Aro em aço 15/10 com revestimento plastificado em diversos
acabamentos
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8) Óculo
9) Perfil em aço com revestimento plastificado em
diversos acabamentos
10) Tapa juntas em borracha
11) Painéis de revestimento
12) Painel de isolamento de lã de rocha em resina rígida
13) Borracha vedante
14) Tampas para orifícios onde encaixam os ponto
fixos da porta

Fechadura com cilindro europeu
para abertura de emergência

DYNAMIC

Lado externo
Painel Linha Classic | Colecção Iride
Modelo Volna (14 mm)
Mogno tinto

Lado interior
Painel Linha Classic | Colecção Zenith
Modelo liso com laterais verticais (5 mm)
Teak
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Fechadura DL98:
CILINDRO EUROPEU

Fechadura com cilindro europeu

Modelo

DL98 - DL98S
Fechadura dupla DL98S:
CILINDRO EUROPEU e
cilindro de serviço tipo Yale

6

10
2

4

DL98

1
3

Fechadura com trancas accionadas por canhão de cilindro europeu na parte superior, com um sistema de
protecção por defender no lado exterior. No interior
a abertura é efectuada com puxador, sem auxílio da
chave.
5 chaves codificadas apenas duplicáveis com a apresentação do cartão de segurança e da chave original.
Possibilidade de se fornecer um cilindro temporário.
Possibilidade de escolher um cilindro diferente dentro de uma grande variedade proposto na lista de
preços.

12
5
8

7

15

11

9

19
14

Nº de pontos de fecho
Fechadura com cilindro europeu
substituível com protecção

DL98S

13

DL98S Fechadura com trancas accionadas por canhão de cilindro europeu na parte superior, com um
sistema de protecção por defender no lado exterior.
No interior a abertura é efectuada com puxador, sem
auxílio da chave
5 chaves codificadas apenas duplicáveis com a apresentação do cartão de segurança e da chave original.
Possibilidade de escolher um cilindro diferente dentro de uma grande variedade proposto na lista de
preços.
Cilindro de serviço tipo Yale com 3 chaves.

20

legenda: características de série
1) Estrutura em aço 12/10
2) Ómega em aço
3) Trancas
4) Dobradiças reguláveis
5) 6 Pontos fixos (3 por cada lado)
6) Pré-aro
7) Aro em aço 15/10 com revestimento
plastificado em diversos acabamentos
8) Óculo
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Nº de pontos de fecho
Fechadura com cilindro europeu
substituível com protecção

9) Perfil em aço com revestimento plastificado
em diversos acabamentos
10) Tapa juntas em borracha
11) Painel de revestimento
12) Painel de isolamento de lã de rocha em resina rígida
13) Borracha vedante
14) Porta passiva com sistema de encerra��������������
mento semifixo
15) Tampas para orifícios onde encaixam os pontos
fixos da porta

DL98

Painel Linha Classic | Colecção Elite
Modelo Lugano (14 mm)
Cerejeira natural
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A gama da Segurança
O mundo guardado com segurança transparente.
A Gardesa não coloca limites ao pedido do cliente. A personalização pode assumir a
forma de segurança transparente como só uma grande fábrica pode dar.

Em cima
Porta com vitral lateral (lado da fechadura).
Na página seguinte
Porta de 2 folhas com vitral superior e vidro nas 2 folhas;
Porta com vitral superior
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Vidros grandes em portas de uma e duas folhas, e todos blindados, superiores e laterais. Muitas soluções possíveis. No painel da porta, você pode criar inserções de luz ou vidro laminado, vidro blindado. Este é um vidro multi-camada laminado transparente, muito
resistente. Oferece alta protecção. Elimina o efeito lasca. Aumenta a luminosidade da transparência. Tem um bom nível de absorção
sonora.
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revestimento interno

Painéis de interior

Revestimentos para ambientes INTERNOS
É de evitar a exposição aos agentes
atmosféricos. A aplicação destes revestimentos é indicada para ambientes
internos: Interior de prédios, interior
de apartamento e todos os locais não
expostos aos agentes atmosféricos.

Stained Oak

Bright Light Mahogany

Natural Wengè Ash lines

Natural Oak

Light Mahogany

Ginevra - Natural Oak

Portland horizontal

Avana - Natural Oak

Panama - Grey line

Wengé Naturale
inserti Frassino
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revestimento misto

Revestimento de ambiente MISTO
É aconselhado a exposição onde a incidência dos agentes atmosféricos é
limitada.
A aplicação destes revestimentos é indicada para ambientes mistos: varandas,
coberturas não expostos directamente ao
sol e à chuva directa.

Painéis mistos
Capri - Natural Douglas

Praga - Beige RAL 1001

Edimburgo - White “Polo” RAL 9010

Barcellona - Beige RAL 1001

PR3 - Green “Etrusco”

PR2 - Bronze “Base”

Siviglia - Grey RAL 7040

Portofino - Brown “Azteco” RAL 8017

PS6 - Grey “Galassia”
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revestimentos externos

Revestimentos para ambientes EXTERNOS
Adequado para exposição directa aos
agentes atmosféricos. A aplicação destes
revestimentos é indicada para ambientes externos: directamente expostos aos
raios solares e à chuva.

Painéis de exterior
Porto - Natural Douglas

Bologna - Natural Oak

Zurigo - Italian Walnut Tanganyka

Praga A - Italian Walnut

Madrid A - Cherry

Zurigo A - Mahogany

Auriga/k

Perseo/k

Miranda/kb
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Castanho

Branco

Preto

Branco pérola
Perfil em madeira
recomendado para
acabamentos interiores
em madeira

Tanganica Chiaro
Prata

Cinzento grafite (escuro)

Tanganica

Mogno

Cerejeira

Aro
A Gardesa está sempre atenta aos

e os grãos da madeira carvalho na-

pormenores. O valor estético é per-

tural, carvalho escurecido, Mogno,

ceptível até mesmo nos mais pe-

Tanganica clara, Cerejeira e Faia.

quenos detalhes. O aro e perfil são

Uma ampla gama que pode ser

fabricados em aço plastificado, ser-

combinada com o tipo de madeira

vem para cobrir a estrutura da porta

escolhida para os painéis e aros, me-

e suportar os painéis.

lhorando a aparência da porta blin-

A Gardesa propõe agora 12 tipos

dada.

de acabamentos do aro e perfil, de
Carvalho natural

forma a satisfazer qualquer necessidade de personalização. As cores

Carvalho escurecido

disponíveis para além do castanhoescuro standard são: preto, branco,
branco pérola, prata, cinza grafite e
tonalidades que reflectem as cores

Faia

Detalhes para a segurança e conforto
1_ Estrutura aluminizada
2_ Pré-aro patenteado
3_ Limitador de abertura
4_ Orifícios com tampas para pontos fixos
5_ Borracha vedante
6_ Vidro blindado

1
4

2
5

3
6

Detalhes e acessórios são elemen-

sonalizam o produto e melhoram

aço aluminizado, o limitador de

tos específicos de um produto. As

conforto. Os painéis de revesti-

abertura, o pré-aro patenteado, o

portas blindadas Gardesa são cer-

mento propostos oferecem inúme-

alojamento de pontos fixos, o vi-

tificadas, de acordo com a legisla-

ras variações de estilo, naturezas,

dro blindado para o revestimento

ção europeia UNI ENV 1627/30,

decorações e cores. A borracha

da porta ou para a sua estrutura,

interpretam um novo estilo de

vedante colocada na parte inferior

são elementos e dispositivos que

vida em segurança.

da porta nivela-se automaticamen-

podem ser encontrados na porta

Gosto, elegância, forma e tecno-

te com o piso, protegendo assim a

blindada Gardesa.

logia são os componentes de uma

infiltração de ar, luz e poeiras.

vasta gama de detalhes que per-

E ainda o chassis em chapa de
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Ferragem: Porta de cilindro europeu
ferragem externa

Alumínio bronze

Alumínio cromo mate

ferragem interior

Alumínio bronze
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Alumínio cromo mate

Ferragem: Porta electrónica
ferragem externa

ferragem interior
1

2

3

1) Espelho +puxador
2) Espelho + puxador
3) Puxador de emergência oculto

acabamentos disponíveis

Cromo lúcido

Cromo mate

Latão lúcido

Latão mate
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Descrição técnica: Pré-aro

Medida
interior do
pré-aro

Medida
exterior do
pré-aro

800

820

920

850

870

970

900

920

1020

2100

2115

2165

Dimensão
nominal da
porta
Largura

Altura

O
D
A
E
T
PATEN

O PRÉ-ARO É INSTALADO SOBRE O PAVIMENTO ACABADO

Linha de pavimento
interior

EXTERIOR

25

Linha de pavimento
interior

SECÇÃO INTERIOR

Medida exterior do pré-aro

Medida interior do pré-aro

Passagem livre do aro

Soleira
exterior

Soleira
exterior

Linha de soleira

Medida exterior do pré-aro

SECÇÃO VERTICAL

Medida interior do pré-aro

SECÇÃO VERTICAL

Passagem livre do aro

Instalação com parede rebocada

Linha de soleira

Instalação com parede estucada

SECÇÃO INTERIOR
Linha de soleira

Passagem livre do aro

Passagem livre do aro

Medida interior do pré-aro

Medida interior do pré-aro

Medida exterior do pré-aro
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60

60

Linha de soleira

25

Medida exterior do pré-aro

25

EXTERIOR

Descrição técnica: Porta de 1 folha
SENTIDO DE ABERTURA

Passagem
livre
do aro

Medida
exterior
do aro

800

790

934

850

840

984

900

890

1034

2100

2100

2172

Dimensão
nominal da
porta

EXTERIOR

EXTERIOR

SECÇÃO VERTICAL
SECÇÃO INTERIOR

EXTERIOR

Medida exterior

Passagem livre

EXTERIOR

Passagem livre

Altura

Medida exterior

Largura

1) Pré-aro
2) Aro em aço plastificado
3) Folha em aço
4) Perfil da folha em aço plastificado
5) Painel de revestimento em madeira
6) Pavimento interior
7) Soleira exterior
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Descrição técnica: Porta de 2 folhas
Medida
interior do
pré-aro

Medida
exterior do
pré-aro

1000

990

1134

1050

1040

1184

1100

1090

1234

1150

1140

1284

1200

1190

1334

1250

1240

1384

1300

1290

1434

1400

1390

1534

2100

2115

2172

Dimensão
nominal da
porta
Largura

Altura

Assimétrica
A
Largura
standardarizada

+

B

SENTIDO DE ABERTURA

EXTERIOR

EXTERIOR

Simétrica
A +

B

700 + 300/350/400

500 + 500

750 + 300/350/400

550 + 550

800 + 300/350/400

600 + 600

850 + 300/350/400

650 + 650

900 + 300/350/400

700 + 700
SECÇÃO VERTICAL

SECÇÃO INTERIOR
1

7
7

7

2

15

Medida exterior do aro

4

Passagem livre do aro

15

EXTERIOR
1) Pré-aro
2) Aro em aço plastificado
3) Folha em aço
4) Perfil da folha em aço e madeira
5) Painel de revestimento em madeira
6) Pavimento interior
7) Soleira exterior
8) Dupla borracha colocada no aro e no perfil
9) Cobertura de aro em madeira
10) Borracha vedante
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Passagem livre do aro

15

5

A
Medida exterior do aro

B

8

EXTERIOR

80

9

3

10
6

7

Espaço necessário para se abrir a porta a 90º
1 folha
Exemplo para porta de 900 x 2100

2 folhas assimétricas
Exemplo: 900 + 300 X 2100

Folha principal

Folha secundária

60

400

1020

Espaço utilizado com as folhas abertas

1190

EXTERIOR

650

Folha principal

2 folhas simétricas
Exemplo: 550 + 550 X 2100

60

650

Folha secundária

1090

EXTERIOR
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Descrição técnica: Perfil de preenchimento

Dimensão do perfil

Espessura da parede

Dimensão do perfil

Espessura da parede

EM MACIÇO
para ambientes mistos

EM AGLOMERADO
para ambientes de interior

EXTERIOR

EXTERIOR

OPÇÃO
Perfil de preenchimento
15 x 100 em metal em substituição
do perfil A - 15 x 75

Descrição técnica: Perfil para mármore

MÁRMORE

EXTERIOR
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