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PCR-1001 / Perfil APC-7090 PCR-1002 / Perfil APC-7090 PCR-1003 / Perfil APC-7080/90

Duas portas até 70 kg cada porta. Três portas até 70 kg cada porta. Um fixo + duas portas até 70 kg cada porta.

SISTEMA PCR-1001
Sistema Telescópico de portas de correr, para vidro.

Sistema Telescópico para portas de vidro, que permite o fecho e abertura das portas de forma sequencial. É um sistema que permite um 
manuseamento sem esforço e que faz o parqueamento paralelo das portas quando estas estão na posição aberta.
Uma particularidade deste sistema é permitir a escolha entre dois tipos de perfil superior. O perfil APC-7000 que permite a aplicação da forra 
de um ou dos dois lados, escondendo os carros., e o perfil APC-7080 ou 7090, não permite a aplicação de forra, ficando os carros à vista.
Para cada tipo de perfil em existem carros específicos com acabamento base em CM (Cromado Mate).

OPÇÕES DE MONTAGEM

PCR-1004 / Perfil APC-7090 PCR-1005 / Perfil APC-7090 PCR-1006 / Perfil APC-7080/90

Duas portas até 100 kg cada porta. Três portas até 100 kg cada porta. Um fixo + duas portas até 100 kg cada porta.

PCR-1011 / Perfil APC-7000 PCR-1012 / Perfil APC-7000 PCR-1013 / Perfil APC-7000

Duas portas até 70 kg cada porta. *Opção de forra. Três portas até 70 kg cada porta. *Opção de forra. Um fixo + duas portas até 70 kg cada porta. *Opção de forra.

PCR-1014 / Perfil APC-7000 PCR-1015 / Perfil APC-7000 PCR-1016 / Perfil APC-7000

Duas portas até 100 kg cada porta. Três portas até 100 kg cada porta. Um fixo + duas portas até 100 kg cada porta.
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-1001

APC-7000 APC-7002 APC-5002 APC-6002
Perfil superior em Alumínio 
para sistema de porta de 
correr simples, também pode 
ser usado para o vidro fixo. 
Usado com os carros  APC-5002 
e 6002.

Perfil / forra em Alumínio 
para remate exterior. 
Usado com o perfil superior 
APC-7000. 

Carro para porta de correr 
em CM (Cromado Mate).
Suporta até 30 kg, para usar 
com o perfil  APC-7000.

Carro para porta de correr 
em CM (Cromado Mate). Su-
porta de 30 a 50 Kg, para usar 
com o perfil APC-7000.
Não permite aplicar a forra 
APC-7002.

DIMENSÃO: DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO: DIMENSÃO:

35 x 31 x C.
C = comprimento em mm.

105 x 13 x C.
C = comprimento em mm.

90 x 45 mm. 115 x 70 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- M5002 - Vidro de 8 a 10 mm. M6002. - Vidro de 8 a 10 mm.
Vidro 12 mm sob consulta.

APC-7078 APC-7105

Batente em Nylon com 
fixação de carro, força de 
± 7 Kg. Usado com as ref. 
APC-7080 e 7090.

Guia de chão em Inox, para 
porta de correr.
Vidro de 8 a 12 mm a 
indicar no pedido. 

DIMENSÃO: DIMENSÃO:

20 x 26 x 40 mm. 20 x 20 x 50 mm.

ENTALHE: ENTALHE:

---- ----

APC-1003 APC-2320 APC-2321 APC-2322 APC-2323 APC-7006
Guia dupla em Inox, para 
fixação a porta de correr.
Utilizada no Sistema Telescópico. 
Vidro de 8 a 12 mm a indicar 
no pedido.

Batente em Inox para aperto 
ao vidro fixo. Utilizado no vidro 
fixo do Sistema. Telescópico.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Batente duplo em Inox para
aperto na porta da calha com 
fixo. Utilizado nas portas 
do Sistema Telescópico.

Batente duplo em Inox para 
aperto na porta da calha 
simples. Utilizado nas portas 
do Sistema Telescópico.

Batente em Inox para aperto 
na porta da calha simples. 
Utilizado nas portas do 
Sistema Telescópico.

Batente com travamento 
de carro e força regulável. 
Usado com a ref. APC-7000.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

20 x 52 x 50 mm. Ø22 mm. Ø22 mm. Ø22 mm. Ø22 mm. ----

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- Furo Ø14 mm - Vidro de 8 
a 12 mm.

Furo Ø14 mm - Vidro de 8 
a 12 mm.

 Furo Ø14 mm - Vidro de 8 
a 12 mm.

Furo Ø14 mm - Vidro de 8 
a 12 mm.

----

APC-7080 APC-7090 APC-7071 APC-7081
Perfil superior em Alumínio 
para porta de correr e vidro fixo.
Referências derivadas, 
APC-7082 (2m), 7083 (3m), 
7084 (4m) e 7086 (6m).
Usado com os carros APC-7071 
e 7081.

Perfil superior em Alumínio 
para porta de correr simples.
Referências derivadas, 
APC-7092 (2m), 7093 (3m), 
7094 (4m) e 7096 (6m).
Usado com os carros APC-7071 
e 7081.

Carro para porta de correr 
em CM (Cromado Mate). 
Suporta até 35 kg, para usar 
com o perfil APC-7080 e 7090.

Carro para porta de correr 
em CM (Cromado Mate). 
suporta de 35 a 50 Kg, para 
usar com o perfil APC-7080 
e 7090.

DIMENSÃO: DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO: DIMENSÃO:

31 x 48 x C.
C = comprimento em mm.

31 x 32 x C.
C = comprimento em mm.

90 x 45 mm. 115 x 70 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- M7071. - Vidro de 8 a 10 mm. M7081. - Vidro de 8 a 10 mm.
Vidro 12 mm sob consulta.

2 metros

3 metros

4 metros

6 metros

COMPRIMENTOS:

2 metros

3 metros

4 metros

6 metros

COMPRIMENTOS:
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PCR - SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER
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INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-1001
Para informação sobre a preparação de vidro e entalhes consulte o nosso departamento técnico. Aí encontrará todo o apoio necessário 
para a execução do seu projeto.

Exemplos dos vários tipos de calha disponíveis, com ou sem forra.



U.4 SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER  / CATÁLOGO GERAL 2017



U.5CATÁLOGO GERAL 2017 /  SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER

PCR - SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER
CATÁLOGO GERAL 2017

PCR-1020 PCR-1021 PCR-1022
Cabine de duche de vidro fixo + porta. Cabine de duche de vidro fixo + porta + vidro 

fixo a 90º.
Cabine de duche de vidro fixo + porta + dois 
vidros fixos a 90º.

SISTEMA PCR-1020
Sistema de porta de correr para cabine de duche com roldana ao vidro.

Simplicidade, estilo e inovação, este sistema reflete uma abordagem minimalista no design e no método de funcionamento.
É composto maioritariamente por painéis de vidro, sem barra e com apenas duas roldanas que vão correr, uma no vidro fixo e outra numa 
pequena calha Inox no chão. Conseguimos assim um sistema de fácil instalação, com um funcionamento suave e equilibrado.
O tirante de fixação à parede SUP-1019, vai ajudar a fixar o vidro fixo frontal e ao mesmo tempo serve de guia para a porta, conferindo mais estabilidade 
e rigidez a todo o conjunto. Como opção para fixar os vidros fixos entre eles ou à parede temos várias hipóteses à sua escolha. Ou com calha U (standard) 
ou com as peças de entalhe e furação tipo  PGR-4501, 4503, entre outras.
Construído em Aço Inox certificado e com um design exclusivo, estamos perante um produto de elevada qualidade e durabilidade.
O sistema inclui o fornecimento de vidro temperado transparente de 8 mm de espessura, que não é comercializado à parte.

OPÇÕES DE MONTAGEM

• Sistema de roldana em Aço Inox sobre vidro.
• Acabamento escovado ou polido.
• Varão inferior em Aço Inox.
• Funcionamento suave.
• Largura standard de porta com 750 x 2000 mm.
• Vidro temperado de 8 mm incluído.
• Peso máximo por porta até 40 kg.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

Dimensão máxima de vidro:
1600 mm (L) x 2000 mm (A).

Dimensão máxima de vidro:
1600 mm (L) x 2000 mm (A) + 900 mm (P).

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Dimensão máxima de vidro:
1600 mm (L) x 2000 mm (A) + 900 mm (P).

VIDRO FIXO

VIDRO FIXO
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PCR - SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER
CATÁLOGO GERAL 2017

SISTEMA PCR-2300
Sistema de porta de correr tipo acordeão para vidro.

Projetado e desenvolvido para proporcionar qualidade e durabilidade, este sistema de portas de correr tipo acordeão, é construído em CM (Cromado Mate).
É um sistema de parqueamento de portas de vidro que trabalha com auxílio de calha de pavimento e calha superior. Funciona por 
intermédio de dobradiças que formam painéis articulados em que cada porta individual poderá ter até 50 Kg.
O Peso máximo do conjunto não deve ultrapassar os 250 Kg, se tal for necessário, deverá contactar o nosso departamento técnico para 
lhe podermos indicar a melhor solução. 
Este sistema acordeão oferece um vasto leque de combinações, sendo as mais comuns de 3 painéis, 5 painéis, 3 + 3 e 5 + 5 painéis.

• Material norma EN 12165:2011.
• Possibilidade de acabamento cromado mate, polido, d’line, entre outros.
• Construção modular, adaptada ás suas necessidades.
• Fácil instalação e manutenção.
• Funcionamento suave.
• Específico para portas de vidro.
• Peso máximo por porta: até 50 kg. 

OPÇÕES DE MONTAGEM

Nos sistemas com 2, 4 ou 6 portas, é necessária a 
aplicação de um carrinho superior e de uma guia de 
chão no último vidro do conjunto. Neste caso, quer 
o vidro, quer os entalhes do mesmo variam do resto 
do conjunto.

A - Carrinho superior, Ref.: 2303
B - Guia de chão, Ref.: 3303

/ Com 7 portas/ Com 5 portas

/ Com 2 portas

A

B

/ Com 4 portas/ Com 6 portas

A

B

A

6 portas 4 portas 2 portas

B

/ Com 3 portas

/ Esquema +
 Exemplo de 3 + 3 portas. Exemplo de 5 + 5 portas.
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-2300

PGR-303 PGR-312 PGR-314 PGR-334 PGR-469 PGR-1303
Dobradiça em CM (Cromado 
Mate) para porta de acordeão 
com eixo a 15 mm. Utilizada 
com as referências PGR-454 
e 462.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Dobradiça articulada em CM 
(Cromado Mate) com fecho 
FEC-679 no espelho. 
Utilizada com o FEC-1681 
e 2679.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Dobradiça articulada em CM 
(Cromado Mate) com fecho 
FEC-679 na base. Utilizada 
com o FEC-1681 e 2679.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Dobradiça articulada em 
CM (Cromado Mate) para 
porta de acordeão.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Casquilho inferior Ø12 mm 
interior, com esfera e abas 
cortadas, para receção 
das referências PGR-303 
e 1303.

Dobradiça em CM (Cromado 
Mate) para porta com eixo 
a 60 mm, centrado.
Aplicada com as 
referências PGR-454 e 462.

DIMENSÃO: DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

115 X 70 mm. 236 X 70 mm. 236 x 70 mm. 236 x 70 mm. 70 X 25 mm. 115 x 70 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: PREPARAÇÃO: ENTALHE:

MAC30 - Vidro de 10 a 12 mm. (2x) MAC30 - Vidro de 10 
a 12 mm.

(2x) MAC30 - Vidro de 10 
a 12 mm.

(2x) MAC30 - Vidro de 10 
a 12 mm.

Furo ø20 x 34 mm. M1303 - Vidro 10 a 12 mm.

APC-1454 APC-2303 APC-2304 APC-2312 APC-2314 APC-2334
Pivot de rotação superior para 
perfil superior APC-7070. 
Utilizado com a referência 
APC-303 quando aplicada 
em portas de acordeão.

Dobradiça superior em CM 
(Cromado Mate) para perfil 
superior APC-7070, para 
portas de acordeão. Só 
usada em sistemas de 2, 4 
e 6 portas. Utilizada com as 
peças APC-2312, 2314, 2334. 
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Carro simples para porta de 
correr, suporta até 50 kg.
Para utilizar com o perfil 
superior APC-7070. 

Dobradiça articulada 
superior em CM (Cromado 
Mate) para perfil superior 
APC-7070, com fecho 679 
no espelho, para porta de 
acordeão. Utilizada com 
as peças APC-3312, 3314, 
3334. 
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Dobradiça articulada 
superior em CM (Cromado 
Mate) para perfil superior 
APC-7070, com fecho 679 
na base, para porta de 
acordeão.
Utilizada com as peças 
APC-3312, 3314, 3334. 
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Dobradiça articulada 
superior em CM (Cromado 
Mate) para perfil superior 
APC-7070, para porta de 
acordeão.
Utilizada com as peças APC-
3312, 3314, 3334. 
Indicar no pedido Dir. / Esq.

DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

38 x 20 x 50 mm. 115 x 70 mm. ---- 236 x 70 mm. 236 x 70 mm. 236 x 70 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- MAC30 - Vidro de 10 a 
12 mm.

---- 2 X MAC30 - Vidro de 10 
a 12 mm.

2 X MAC30 - Vidro de 10 
a 12 mm

2 X MAC30 - Vidro  de 10 
a 12 mm.

APC-7070 CLU-7010-15 x 25 x 15 x 25 x 15 CLU-7011-25 x 15 x 25

Perfil superior em Alumínio 
para portas de correr.
Referências derivadas, 
APC-7072 (2m), 7073 (3m), 
7074 (4m) e 7076 (6m).
Usado nos Sistemas PCR-2300 
e 7070.

Calha U com abas em Aço 
Inox 304. Pode ser utilizada 
como guia ou como suporte 
para vidro fixo.

Calha U em Aço Inox 304 ou 
Alumínio. Pode ser utilizada 
como guia ou como suporte 
para vidro fixo.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

42 x 47 mm x C.
C = comprimento em mm.

15 x 25 x 15 x 25 x 15 mm x C.
C = comprimento em mm.

25 x 15 x 25 mm x C.
C = comprimento em mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- ----

APC-3303 APC-3304 APC-3305 APC-3312 APC-3314 APC-3334
Dobradiça inferior em CM 
(Cromado Mate) ,com guia 
para porta de acordeão. 
Só em sistemas de 2, 4 e 6 
portas. Indicar no pedido 
Dir. / Esq.

Dobradiça inferior em CM 
(Cromado Mate) ,com guia e 
fecho 679 no espelho para 
porta de acordeão. Só em 
sistemas de 2, 4 e 6 portas.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Dobradiça inferior em CM 
(Cromado Mate) ,com guia 
e fecho 679 na base para 
porta de acordeão. Só em 
sistemas de 2, 4 e 6 portas.
Usada no Sistema 2300.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Dobradiça articulada inferior 
em CM (Cromado Mate), 
com fecho 679 no espelho 
e guia, para porta de acordeão.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Dobradiça articulada inferior 
em CM (Cromado Mate), com 
fecho 679 na base e guia, 
para porta de acordeão.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Dobradiça articulada inferior 
em CM (Cromado Mate), com 
guia, para porta de acordeão.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

115 x 70 mm. 115 x 70 mm. 115 x 70 mm. 236 x 70 mm. 236 x 70 mm. 236 x 68 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

MAC30 - Vidro de 10 a 
12 mm.

MAC30 - Vidro de 10 a 
12 mm.

MAC30 - Vidro de 10 a 
12 mm.

2 X MAC30 - Vidro de 10 
a 12 mm.

2 X MAC30 - Vidro de 10 
a 12 mm.

2 X MAC30 - Vidro de 10 
a 12 mm.

C
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PORTA 1PORTA 2PORTA 3PORTA 4PORTA 5PORTA 6PORTA 7

A

60
 ±

 5
 

LA - Altura  /  L - Largura  /  X - Nº de portas

8 (máximo)8 (máximo)8 (máximo)8 (máximo)3 (mínimo)

6 (mínimo)

6 
(m

ín
im

o)

8 (máximo)8 (máximo)

(L - Folgas ÷ X + 12 mm)(L - Folgas ÷ X - 2 mm)(L - Folgas ÷ X - 2 mm)(L - Folgas ÷ X - 2 mm)(L - Folgas ÷ X - 2 mm)(L - Folgas ÷ X - 2 mm)(L - Folgas ÷ X - 2 mm)

(L - Folgas ÷ X + 5 mm)(L - Folgas ÷ X - 10 mm)(L - Folgas ÷ X - 10 mm)(L - Folgas ÷ X - 10 mm)(L - Folgas ÷ X - 10 mm)(L - Folgas ÷ X + 36 mm)

(L - Folgas ÷ X + 12 mm)(L - Folgas ÷ X - 3 mm)(L - Folgas ÷ X - 3 mm)(L - Folgas ÷ X - 3 mm)(L - Folgas ÷ X - 3 mm)

(L - Folgas ÷ X )(L - Folgas ÷ X - 15 mm)(L - Folgas ÷ X - 15 mm)(L - Folgas ÷ X + 31 mm)

(L - Folgas ÷ X + 10 mm)(L - Folgas ÷ X - 5 mm)(L - Folgas ÷ X - 5 mm)

(L - Folgas ÷ X - 15 mm)(L - Folgas ÷ X + 15 mm)

7 PORTAS

6 PORTAS

5 PORTAS

4 PORTAS

3 PORTAS

2 PORTAS

* * * * * *

± 130 mm

90º

± 195 mm
± 266 mm

± 330 mm
± 400 mm

± 465 mm7 PORTAS

6 PORTAS

5 PORTAS

4 PORTAS

3 PORTAS

2 PORTAS

1 Furo a 30 mm. 1 Furo a cada 300 mm. O seu número varia consoante a dimensão do perfil superior. 1 Furo cada 100 mm (x 6).

Rasgo 25x17mm para Calha CLU-7011-25x15x25.
Como opção pode usar a CLU-7010-15x25x15x25x15.

39

TETO

CHÃO

*Para aplicação em portas com altura maior ou igual a 2200 mm.

A Entalhe para a primeira porta do conjunto. Entalhe para as restantes portas do conjunto, exceto se 
usada a peça com a PGR-1303.

B C Entalhe para vidro se usada a peça PGR-1303.
Esta peça não está contemplada nos esquemas 
acima representados.
Cálculo de largura de portas sob consulta. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-2300 
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CATÁLOGO GERAL 2017

SISTEMA PCR-6998
Sistema de correr de calha superior, sem vidro fixo.

Produzido em Alumínio anodizado, este sistema de correr de calha superior é detentor de um design moderno onde a simplicidade é a palavra chave.
Foi pensado para uma porta de vidro e permite a escolha entre vários tipos de carro, dependo da espessura do vidro. Pode ainda optar por 
montar sistemas só com calha, com calha mais forra, ou com calha mais duas forras, tornando-se assim numa opção versátil que lhe dá 
maior liberdade de escolha, adaptando-se mais facilmente às suas necessidades. Dependendo da opção escolhida, pode ficar com o carro 
visível ou escondido, permitindo instalações minimalistas, em que apenas o vidro e a pequena guia de pavimento ficam visíveis. 
Pode ser fixado tanto à parede como ao longo do teto, sendo ideal para configurações simples ou com painéis laterais fixos.
O mecanismo superior em conjunto com a guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
Dispõe de uma alargada gama de opções, que permitem a construção do sistema que mais se adequa à sua obra. Nesse sentido 
dispomos de calha para 2, 3, 4 e 6 m, que podem criar sistemas até 100 Kg.

TIPOLOGIAS DE MONTAGEM DA CALHA:
Aperto frontal Aperto frontal*

* Usando o acessório APC-7019.

Aperto topo Aperto lateral*

* Usando o acessório APC-7018.
** Para porta de correr com 40 Kg.

Máx. 
1200 m

m
**

2 metros

3 metros

4 metros

6 metros

COMPRIMENTOS:

Tipologia PCR-6998
Sistema Slide de uma porta.

PCR-5004 PCR-6004 PCR-6999 PCR-7001
Kit para sistema de uma porta de cor-
rer até 60 Kg em CM (Cromado Mate).
Aplicado com as referências APC-
7012 a 7016 e 7022 a 7026.

Kit para sistema de uma porta 
de correr de 60 a 100 Kg em CM 
(Cromado Mate).
Aplicado com as referências APC-
7012 a 7016 e APC-7022 a 7026. 
Não permite aplicar a forra APC-7002.

Kit para sistema de uma porta de 
correr até 60 Kg em AN (Alumínio 
Anodizado).
Aplicado com as referências APC-
7012 a 7016 e APC-7022 a 7026.

Kit para sistema de uma porta 
de correr de 60 a 100 Kg em AN 
(Alumínio Anodizado).
Aplicado com as referências APC-
7012 a 7016 e APC-7022 a 7026.

COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO:

APC-5002 (2x)
APC-7006 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-6002 (2x)
APC-7006 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7004 (2x)
APC-7006 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7005 (2x)
APC-7006 (2x)
APC-7007 (1x).

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M5002 - Vidro de 8 a 10 mm. 
Vidro de 12 e 14 mm sob consulta.

M6002 - Vidro de 10 mm.
Vidro de 12 e 14 mm sob consulta.

M7004 - Vidro de 10 a 12 mm. M7004 - Vidro de 10 a 12 mm.

• Calha e forras em Alumínio com acabamento anodizado ou lacado. (lacagem sob consulta).
• Várias opções de comprimento.
• Várias opções de carro. (dependendo da espessura do vidro).
• Fácil instalação.
• Funcionamento suave.
• Peso máximo por porta até 100 kg.

OPÇÕES DE MONTAGEM

VIDRO MÓVEL
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-6998

APC-5002 APC-6002 APC-6995 APC-7000 APC-7002 APC-7004
Carro para porta de correr 
em CM (Cromado Mate), 
suporta até 30 Kg.
Funciona com o perfil 
superior APC-7000.

Carro para porta de correr em 
CM (Cromado Mate), suporta 
de 30 a 50 Kg. Funciona com o 
perfil superior APC-7000.
Não permite aplicar a forra 
APC-7002.

Carro simples para porta de 
correr, suporta até 50 Kg.
Funciona com o perfil 
superior APC-7000.

Perfil superior em Alumínio 
para portas de correr simples.
Opção de tampa para 
topo do perfil, referência 
APC-7008.

Perfil / forra em AN (Alumínio 
Anodizado) para remate 
exterior. Usado com o perfil 
superior APC-7000. 

Carro para porta de correr 
em AN (Alumínio Anodizado), 
suporta até 30 Kg.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o perfil 
superior APC-7000.

DIMENSÃO: DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

90 x 45 mm. 115 x 70 mm. ---- 35 x 31 mm x C.
C = comprimento em mm.

105 x 13 mm x C.
C = comprimento em mm.

110 x 50 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M5002 - Vidro de 8 a 10 mm. 
Vidro de 12 e 14 mm sob 
consulta.

M6002 - Vidro 10 mm.
Vidro 12 e 14 mm sob 
consulta.

---- ---- ---- M7004 - Vidro de 10 a 12 mm.

APC-7005 APC-7006 APC-7007 APC-7008 APC-7009 APC-7012 > 16
Carro para porta de correr em 
AN (Alumínio Anodizado), 
suporta de 30 a 50 Kg.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o perfil 
superior APC-7000.

Batente com travamento 
de carro e força regulável, 
para perfil superior 
APC-7000.

Guia de chão em NY (Nylon) 
para vidro de 8 a 14 mm.

Tampa em AN (Alumínio 
Anodizado) para tapar 
topo do perfil superior 
APC-7000.

Tampa em AN (Alumínio 
Anodizado) para topo do 
perfil superior APC-7000 
+ forra de remate exterior 
APC-7002. 
Usada com as referências 
APC-7012 a 7016.

Jogo de perfis em AN (Alumínio 
Anodizado) para porta de 
correr simples com forra. 
Perfil superior APC-7000 + 
forra APC-7002, com 2000, 
3000, 4000 e 6000 mm de 
comprimento.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

200 x 50 mm. ---- 22 x E*x 51 mm.
*Conforme vidro.

35 x 31 mm. 106 x 41 mm. 106 x 41 x C.
C = comprimento em mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M7004 - Vidro de 10 a 12 mm. ---- ---- ---- ---- ----

APC-7018 APC-7019 APC-7022 > 26 APC-7031
Acessório en NY (Nylon) 
para fixação à parede 
pelos topos do perfil 
superior APC-7000.

Acessório em Inox para 
fixação frontal de perfil 
superior APC-7000 à parede.

Jogo de perfis em AN (Alumínio 
Anodizado) para porta de 
correr simples com forra 
dos dois lados.
Perfil superior APC-7000 + 
forra APC-7002 x 2. Com 
2000, 3000, 4000 e 6000 
mm de comprimento.

Tampa em AN (Alumínio 
Anodizado) para topo do 
perfil superior APC-7000 e 
das duas forras de remate 
exterior APC-7002. 
É usada com as referências 
APC-7022 a 7026.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

25 x 22 x 30 mm. 30 x 30 x 40 mm. 106 x 51 x C.
C = comprimento em mm.

106 x 51 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- ---- ----
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INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-6998 

Detalhe do sistema de portas de correr PCR-6999.
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PCR - SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER
CATÁLOGO GERAL 2017

Tipologia PCR-7030 Tipologia PCR-7040
Sistema Slide de uma porta. Sistema Slide de uma porta + vidro fixo.

PCR-7051 PCR-7052 PCR-7053
Kit para sistema de uma porta de correr até 60 
Kg em AN (Alumínio Anodizado).
Aplicado com as referências APC-7032 a 7036 e 
APC-7042 a 7046.

Kit para sistema de uma porta de correr de 60 
até 90 Kg em AN (Alumínio Anodizado).
Aplicado com as referências APC-7032 a 7036 e 
APC-7042 a 7046.

Kit para sistema de uma porta de correr de 90 
até 135 Kg em AN (Alumínio Anodizado).
Aplicado com as referências APC-7032 a 7036 e 
APC-7042 a 7046.

COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO:

APC-7063 (2x)
APC-7066 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7064 (2x)
APC-7066 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7065 (2x)
APC-7066 (2x)
APC-7007 (1x).

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M7030/40 - Vidro de 6 a 12 mm.
Vidro de 14 mm sob consulta.

M7030/40 - Vidro de 6 a 12 mm.
Vidro de 14 mm sob consulta.

M7030/40 - Vidro de 6 a 12 mm.
Vidro de 14 mm sob consulta.

SISTEMA PCR-7030/40
Sistema de correr de calha superior, com ou sem vidro fixo.

Produzido em Alumínio anodizado, este sistema de correr de calha superior é detentor de um design apurado, com um aspeto clean e 
moderno, permitindo instalações minimalistas, em que apenas o vidro e a pequena guia de pavimento ficam visíveis. Isto é possível porque 
a fixação do sistema é feita através do interior da calha, permitindo assim que este se possa ocultar.
Pode ser fixado tanto à parede como ao longo do teto, sendo ideal para configurações simples ou com painéis laterais fixos.
Se for só porta, em cima fica a calha que esconde todo o sistema e no chão fica apenas uma pequena guia que mantém todo o alinhamento.
Se for porta mais vidro fixo pode optar por aplicar uma calha de chão no vidro fixo que permite equilibrar visualmente todo o conjunto.
O mecanismo superior em conjunto com a guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
Dispõe de uma vasta gama de opções, que permitem a construção do sistema que mais se adequa à sua obra. Nesse sentido dispomos 
de calha para 2, 3, 4 e 6 m, que podem criar sistemas de 60, 90 e 135 Kg.

• Liga de alumínio.
• Acabamento anodizado ou lacado 

(lacagem sob consulta).
• Várias opções de largura.
• Possibilidade de embutir a calha.
• Fácil instalação.
• Permite a manutenção sem desmontar a calha.
• Funcionamento suave.
• Específico para portas de vidro.
• Peso máximo por porta: até 135 kg.

Aperto topoAperto frontal Aperto topo (embutido) 2 metros

3 metros

4 metros

6 metros

TIPOLOGIAS DE MONTAGEM DA CALHA: COMPRIMENTOS:

OPÇÕES DE MONTAGEM

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7030/40

APC-7007 APC-7032 > 36 APC-7042 > 46 APC-7060 APC-7061 APC-7062
Guia de chão em NY (Nylon) 
para vidro de 8 a 14 mm.

Jogo de perfis superiores 
em AN (Alumínio Anodizado) 
para porta de correr simples, 
constituída pelas ref. APC-
7060, 7061 e 7067, com 
2000, 3000, 4000 e 6000 mm 
de comprimento.

Jogo de perfis superiores 
em AN (Alumínio Anodizado) 
para porta de correr e 
vidro fixo, constituída 
pelas ref. APC-7060, 7061, 
7062 e 7067, com 2000, 
3000, 4000 e 6000 mm de 
comprimento.

Perfil superior em AN (Alumínio 
Anodizado) para sistema de 
correr. Funciona em conjunto 
com os perfis de remate 
interior APC-7061 e 7062. 
É a base das referências 
APC-7032 a 7036 e APC-
7042 a 7046.

Perfil de remate interior 
em AN (Alumínio Anodizado), 
funciona em conjunto com 
o APC-7060, o APC-7062 e 
o APC-7067. 
Faz parte das referências 
APC-7032 a 7036 e APC-
7042 a 7046.

Perfil interior em AN (Alumínio 
Anodizado) para suporte 
de vidro fixo. Funciona em 
conjunto com o APC-7060, 
o APC-7061 e o APC-7067. 
Faz parte das referências 
APC-7032 a 7036 e APC-
7042 a 7046.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

22 x E*x 51 mm.
*Conforme vidro.

60 x 70 mm x C.
C = comprimento em mm.

60 x 70 mm x C.
C = comprimento em mm.

60 x 70 mm x C.
C = comprimento em mm.

28 x 57 mm x C.
C = comprimento em mm.

27 x 57 mm x C.
C = comprimento em mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- ---- ---- ---- ----

APC-7063 APC-7064 APC-7065 APC-7066 APC-7067 APC-7068
Carro para porta de correr 
em AN (Alumínio Anodizado), 
suporta até 30 Kg.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona o APC-7032 a 
7036 e APC-7042 a 7046 e 
com o batente APC-7066.

Carro para porta de correr 
em AN (Alumínio Anodizado), 
suporta de 30 a 45 Kg. 
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o APC-7032 
a 7036 e APC-7042 a 7046 
e com o batente APC-7066.

Carro para porta de correr 
em AN (Alumínio Anodizado), 
suporta de 45 a 68 Kg.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o APC-7032 
a 7036 e APC-7042 a 7046 
e com o batente APC-7066.

Batente com amortecimento 
e fixação de carro, força 
de ± 7 Kg.
Funciona com os carros 
APC-7063, 7064 e 7065.

Acessório em Alumínio 
para fixação do perfil de 
remate interior APC-7061 
e do perfil para fixação 
de vidro fixo APC-7062 ao 
perfil superior APC-7060.

Tampa em AN (Alumínio 
Anodizado) para tapar 
topo do perfil superior 
APC-7060.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

150 x 40,5 mm. 200 x 40,5 mm. 300 x 40,5 mm. ---- 22 x 30 mm. 60 x 70 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M7030/40 - Vidro de 6 a 12 mm.
Vidro de 14 mm sob consulta.

M7030/40 - Vidro de 6 a 12 mm.
Vidro de 14 mm sob consulta.

M7030/40 - Vidro de 6 a 12 mm.
Vidro de 14 mm sob consulta.

---- ---- ----

APC-7069
Acessório em Inox para 
fixação frontal do perfil 
superior APC-7060 á parede.

DIMENSÃO:

60 x 30 x 40 mm.

ENTALHE:

----
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INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-7030/40

Detalhe do sistema de portas de correr tipologia PCR-7030 com kit PCR-7051.
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PCR - SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER
CATÁLOGO GERAL 2017

SISTEMA PCR-7070
Sistema de porta de correr de calha superior sem vidro fixo.

Produzido em Alumínio com acabamento anodizado ou lacado, este sistema de correr de calha superior é detentor de um design 
moderno onde a simplicidade é a palavra chave.
Foi pensado para uma porta de vidro e permite a escolha entre três tipos de carro com três tipos de fixação ao vidro e três tipos de 
materiais distintos, CM (Cromado Mate), AN (Alumínio anodizado) e IE (Inox Escovado). Pode ainda optar por dois tipos de batente, um 
simples com borracha e outro com travão que permite o bloqueio da porta.
Este sistema pode ser fixado tanto à parede como ao longo do teto, sendo ideal para configurações simples ou com painéis laterais fixos.
O mecanismo superior em conjunto com a guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
Dispõe de várias opções, que permitem a construção do sistema que mais se adequa à sua obra. Nesse sentido dispomos de calha para 
2, 3, 4 e 6 m, que podem criar sistemas de 60 a 100 Kg.

OPÇÕES DE MONTAGEM

PCR-6980 PCR-6981 PCR-6982 PCR-6983
Kit para sistema de uma porta de correr 
até 60 Kg em CM (Cromado Mate).
Usado com as ref. APC-7072 a 7076.

Kit para sistema de uma porta de correr 
de 60 até 100 Kg em CM (Cromado Mate).
Usado com as ref. APC-7072 a 7076. 

Kit para sistema de uma porta de correr 
até 60 Kg em AN (Alumínio Anodizado). 
Aplicado em vidro laminado.
Usado com a ref. APC-7072 a 7076.

Kit para sistema de uma porta de correr 
de 60 até 100 Kg em AN (Alumínio 
Anodizado). Aplicado em vidro laminado. 
Usado com as ref. APC-7072 a 7076.

COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO:

APC-7021 (2x)
APC-7035 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7015 (2x)
APC-7035 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7020 (2x)
APC-7035 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7038 (2x)
APC-7035 (2x)
APC-7007 (1x).

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M7021 - Vidro de 8 a 10 mm.
Vidro de 12 a 14 mm sob consulta.

M7015 - Vidro 10 mm.
Vidro 12 a 14 mm sob consulta.

M7020 - Vidro de 10 a 12 mm. M7020- Vidro 10 a 12 mm

PCR-6984 PCR-6985 PCR-6986 PCR-6987 PCR-6988 PCR-6989
Kit para sistema de uma 
porta de correr até 60 Kg 
em CM (Cromado Mate) .
Usado com as ref. 
APC-7072 a 7076.

Kit para sistema de 
uma porta de correr 
de 60 até 100 Kg em 
CM (Cromado Mate).
Usado com as ref. 
APC-7072 a 7076.

Kit para sistema de 
uma porta de correr até 
60 Kg em AN (Alumínio 
Anodizado).
Usado com as ref. 
APC-7072 a 7076.

Kit para sistema de 
uma porta de correr
de 60 até 100 Kg em
AN (Alumínio Anodizado).
Usado com as ref. 
APC-7072 a 7076.

Kit para sistema de 
uma porta de correr 
em vidro laminado 
até 60 Kg em IE (Inox 
Escovado).
Usado com as ref. 
APC-7072 a 7076.

Kit para sistema de 
uma porta de correr 
em vidro laminado 
até 60 Kg em IE (Inox 
Escovado).
Usado com as ref. 
APC-7072 a 7076.

COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO:

APC-7047 (2x)
APC-7029 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7048 (2x)
APC-7029 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7049 (2x)
APC-7029 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7050 (2x)
APC-7029 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7027 (2x)
APC-7029 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7037 (2x)
APC-7029 (2x)
APC-7007 (1x).

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M7021 - Vidro de 8 a 10 mm.
Vidro de 12 e 14 mm 
sob consulta.

M7015 - Vidro de 10 mm.
Vidro de 12 a 14 mm 
sob consulta.

M7020 - Vidro de 10 a 
12 mm.

M7020 - Vidro de 10 a 
12 mm.

M7027 - Vidro de 8 a 10 mm. M7037 - Vidro de 6 a 8 mm.
Vidro 10  a indicar no pedido.

Tipologia PCR-7070
Sistema Slide de uma porta.

VIDRO MÓVEL
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7070

APC-7007 APC-7015 APC-7017 APC-7018 APC-7020 APC-7021
Guia de chão em NY (Nylon) 
para vidro de 8 a 14 mm.

Carro para porta de correr 
em CM (Cromado Mate), 
suporta de 30 a 50 Kg. 
Funciona com o perfil 
superior APC-7070 e com 
o batente com borracha 
APC-7035.

Carro simples para porta 
de correr em CM (Cromado 
Mate), suporta até 50 Kg.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070 e com 
o batente com borracha 
APC-7035.

Acessório em NY (Nylon)
para fixação à parede 
pelos topos do perfil 
superior APC-7000.

Carro para porta de correr 
em AN (Alumínio Anodizado), 
suporta até 30 Kg. Aplicado 
em vidro laminado.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070.

Carro para porta de correr 
em AN (Alumínio Anodizado), 
suporta até 30 Kg.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

22 x E*x 51 mm.
*Conforme vidro.

115 mm x 70 mm. ---- 25 x 22 x 30 mm.. 110 x 50 mm. 90 x 45 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- M7015 - Vidro de 10 mm. 
Vidro 12 a 14 mm sob consulta.

---- ---- M7020 - Vidro de 10 a 12 mm. M7021 - Vidro de 8 a 10 mm.
Vidro 12 a 14 mm sob consulta.

APC-7027 APC-7028 APC-7029 APC-7035 APC-7037 APC-7038
Carro em IE (Inox Escovado) 
com parafuso cónico para 
porta de correr, suporta 
até 35 Kg.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070.

Carro simples para porta 
de correr, para usar com 
batente com fixação de 
carro ACS-7029. Suporta 
até 50 Kg.
Funciona com o perfil 
superior Ref.: APC-7070.

Batente em NY (Nylon) com 
fixação de carro, força ± 7 Kg.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070, usado 
com as referências APC-
7027, 7028, 7037, 7047, 
7048, 7049 e 7050.

Batente com borracha.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070, 
utilizado com as Ref.: APC-
7015, 7017, 7020, 7021 
e 7038.

Carro em IE (Inox Escovado) 
com parafuso tipo bolacha 
para porta de correr, suporta 
até 35 Kg.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070 e com 
o batente com fixação de 
carro APC-7029.

Carro para porta de correr em 
AN (Alumínio Anodizado), 
suporta de 30 a 50 Kg.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

35 x 63 mm. ---- 20 x 36 x 52 mm. 30 x 30 x 33 mm. 35 x 63 mm. 200 x 50 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M7027 - Vidro de 6 a 10 mm. ---- ---- ---- M7037 - Vidro de 6 a 8 mm.
Vidro 10 mm indicar no pedido.

M7020 - Vidro de 10 a 12 mm.

2 metros

3 metros

4 metros

6 metros

TIPOLOGIAS DE MONTAGEM DA CALHA: COMPRIMENTOS:
Aperto lateral*

* Usando o acessório APC-7018.
** Para porta de correr com 50 Kg. 

* Usando o acessório APC-7058.

Aperto frontal*Aperto frontal Aperto topo

Máx
. 1

50
0 m

m**

APC-7047 APC-7048 APC-7049 APC-7050 APC-7058 APC-7070
Carro para porta de correr 
em CM (Cromado Mate), 
suporta até 30 Kg.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070 e com 
o batente com fixação de 
carro APC-7029.

Carro para porta de correr 
em CM (Cromado Mate), 
suporta de 30 a 50 Kg. 
Funciona com o perfil superior 
APC-7070 e com o batente 
com fixação de carro 
APC-7029.

Carro para porta de correr 
em AN (Alumínio Anodizado), 
suporta até 30 Kg. Aplicado 
em vidro laminado.
Funciona com o perfil 
superior APC-7070 e com 
o batente com fixação de 
carro APC-7029.

Carro para porta de correr em 
AN (Alumínio Anodizado), 
suporta de 30 a 50 Kg.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o perfil 
superior Ref.: APC-7070 e 
com o batente com fixação 
de carro APC-7029.

Acessório em Inox para 
fixação frontal de perfil 
superior APC-7070 à 
parede.

Perfil superior em Alumínio 
para portas de correr.
Referências derivadas, 
APC-7072 (2m), 7073 (3m), 
7074 (4m) e 7076 (6m).
Usado nos Sistemas PCR-2300 
e 7070.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

90 x 45 mm. 115 x 70 mm. 110 x 50 mm. 200 x 50 mm. 30 x 40 x 35 mm. 42 x 47 mm x C.
C = comprimento em mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M7021 - Vidro de 8 a 10 mm.
Vidro 12 a 14 mm sob consulta.

M7015 - Vidro de 10 mm. 
Vidro 12 a 14 mm sob consulta.

M7020 - Vidro de 10 a 12 mm. M7020 - Vidro de 10 a 12 mm. ---- ----
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Detalhes do sistema de portas de correr tipologia PCR-7070 com os diferentes carros kit PCR-6984, 6986 e 6988.

INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-7070
Para informação sobre a preparação de vidro e entalhes vá à área técnica do nosso site, em www.afcamoes.com. Aí encontra disponíveis 
todos os documentos de apoio necessários para a execução do seu projeto.
M7015  |  M7020  |  M7021  |  M7027  |  M7037.

APC-7079
Tampa para topo de perfil 
superior APC-7070.

DIMENSÃO:

42 x 47 mm.

ENTALHE:

----

•	Três tipos de carro disponíveis
•	Dois tipos de batente disponíveis.
•	Calha em Alumínio. com acabamento anodizado ou lacado 

(lacagem sob consulta).
•	Várias opções de largura.
•	Fácil instalação.
•	Funcionamento suave.
•	Específico	para	porta	de	vidro.
•	Peso máximo por porta até 100 kg.
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Tipologia PCR-7090 Tipologia PCR-7080
Sistema Slide de uma porta. Sistema Slide de uma porta + vidro fixo.

PCR-1030 PCR-7055 PCR-7056
Kit para sistema de uma porta de correr de 
madeira até 100 Kg, em IE (Inox Escovado).
Aplicado com os perfis superiores referência 
APC-7080 e APC-7090.

Kit para sistema de uma porta de correr até 70 Kg 
em IE (Inox Escovado).
Funciona com os perfis superiores APC-7082 a 
7086 e APC-7092 a 7096.

Kit para sistema de uma porta de correr em vidro 
laminado até 60 Kg em AN (Alumínio Anodizado).
Funciona com os perfis superiores APC-7082 a 
7086 e APC-7092 a 7096 

COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO:

APC-1001 (2x) / APC-7078 (2x) / APC-7657 (1x). APC-7099 (2x) / APC-7078 (2x) / APC-7007 (1x). APC-7088 (2x) / APC-7078 (2x) / APC-7007 (1x).

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

MAPC-1001. M7099 - Vidro de 8 a 10 mm. M7088 - Vidro de 10 a 12 mm.

SISTEMA PCR-7080/90
Sistema de porta de correr de calha superior, para vidro ou madeira.

Com calha de Alumínio anodizado de dimensões reduzidas, este sistema de correr de calha superior é detentor de um design apurado, 
com um aspeto clean e moderno. A sua particularidade é dispor de vários tipos de carrinho, incluindo uma opção para portas de madeira,  
para que se possa facilmente adaptar às suas necessidades. Quando montado, e dependendo da opção de carrinho escolhida, este terá 
mais ou menos impacto visual no conjunto.
Pode ser fixado tanto à parede como ao longo do teto, sendo ideal para configurações simples ou com painéis laterais fixos.
Se for só porta, em cima fica a pequena calha com o sistema de correr, em baixo a guia de chão mantém todo o alinhamento.
Se for porta mais vidro fixo pode optar por aplicar uma calha de chão no vidro fixo que permite equilibrar visualmente todo o conjunto.
O mecanismo superior em conjunto com a guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
Dispõe de uma vasta gama de opções, que permitem a construção do sistema que mais se adequa à sua obra. Nesse sentido dispomos 
de calha para 2, 3, 4 e 6 m, que dependendo do carrinho escolhido podem criar sistemas de 60 a 100 Kg.

•	Carros em Alumínio, Inox ou Latão, consoante 
modelo escolhido. 

•	Calha em Alumínio com acabamento anodizado 
ou lacado (lacagem sob consulta).

•	Várias opções de largura.
•	Fácil instalação.
•	Funcionamento suave.
•	Para portas de vidro ou madeira.
•	Várias	opções	de	fixação	do	vidro.
•	Peso máximo por porta até 100 kg.

OPÇÕES DE MONTAGEM

Juntando duas calhas lado a lado, podemos contruir um Sistema Slide de duas portas.

PCR-7057 PCR-7077 PCR-7087 PCR-7097
Kit para sistema de uma porta de correr 
em vidro laminado de 60 a 100 Kg em 
AN (Alumínio Anodizado).
Funciona com os perfis superiores 
APC-7082 a 7086 e APC-7092 a 7096.

Kit para sistema de uma porta de 
correr até 60 Kg em CM (Crom. Mate).
Funciona com os perfis superiores 
APC-7082 a 7086 e APC-7092 a 7096.

Kit para sistema de uma porta de correr 
de 60 a 100 Kg em CM (Crom. Mate).
Funciona com os perfis superiores 
APC-7082 a 7086 e APC-7092 a 7096.

Kit para sistema de uma porta de correr 
até 70 Kg em IE (Inox Escovado) .
Funciona com os perfis superiores 
APC-7082 a 7086 e APC-7092 a 7096.

COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO:

APC-7089 (2x) / APC-7078 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7071 (2x) / APC-7078 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7081 (2x) / APC-7078 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-7091 (2x) / APC-7078 (2x)
APC-7007 (1x).

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M7088 - Vidro de 10 a 12 mm. M7071A - Vidro de 8 a 10 mm.
Vidro de 12 a 14 mm sob consulta.

M7081A - Vidro de 10 mm.
Vidro de 12 a 14 mm a indicar no pedido.

M7091A - Vidro 8 a 10 mm.

25 - 40 mm

OUVIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7080/90

APC-7071 APC-7078 APC-7080 APC-7081 APC-7085 APC-7088 APC-7089
Carro em CM (Cromado 
Mate) para porta de 
correr, suporta até 
30 Kg. Funciona com 
os perfis APC-7082 
a 7086, APC-7092 a 
7096 e com o batente 
APC-7078.

Batente em NY (Nylon) 
com fixação de carro 
e força de ± 7 Kg, 
para perfil superior 
APC-7080 e APC-7090.

Perfil superior em AN 
(Alumínio Anodizado) 
para sistema de porta 
de correr com vidro fixo.
Referências derivadas, 
APC-7082 (2m), 7083 
(3m), 7084 (4m) e 
7086 (6m).

Carro em CM (Cromado 
Mate) para porta de 
correr, suporta de 35 Kg 
a 50 Kg. 
Funciona com os perfis 
superiores APC-7082 
a 7086, APC-7092 a 
7096 e com o batente 
APC-7078.

Tampa em AN 
(Alumínio Anodizado)
para tapar topo de 
perfil APC-7080.

Carro em AN (Alumínio 
Anodizado) para porta 
de correr em vidro 
laminado, até 30 Kg.
Funciona com os perfis 
superiores APC-7082 
a 7086, APC-7092 a 
7096 e com o batente 
APC-7078.

Carro em AN (Alumínio
Anodizado) para portas 
de correr em vidro 
laminado, suporta de 
30 Kg a 50 Kg.
Funciona com os perfis 
superiores APC-7082 
a 7086, APC-7092 a 7096 e 
com o batente APC-7078

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

45 x 90 mm. 20 x 26 x 4 0 mm. 31 x 48 mm x C.
C = comp. em mm.

70 x 115 mm. 31 x 48 mm. 50 x 110 mm. 50 x 200 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M7071A - Vidro 8 a 10 mm.
De 12 a 14 mm sob consulta.

---- ---- M7081A - Vidro de 10 mm.
De 12 a 14 mm ind. pedido.

---- M7088 - Vidro 10 a 12 mm. M7088 - Vidro 10 a 12 mm.

2 metros

3 metros

4 metros

6 metros

TIPOLOGIAS DE MONTAGEM DA CALHA: COMPRIMENTOS:

Aperto topo

* Usando o acessório APC-7059.

Aperto frontal* Aperto lateral*

* Usando o acessório APC-7098.
** Para porta de correr com 40 Kg.

Máx. 1
200 m

m**

APC-7090 APC-7091 APC-7095 APC-7098 APC-7099 APC-7657
Perfil superior em AN (Alumínio 
Anodizado) para sistema 
de porta de correr simples.
Referências derivadas, 
APC-7092 (2m), 7093 (3m), 
7094 (4m) e 7096 (6m).

Carro em IE (Inox Escovado) 
para porta de correr 
com parafuso de fixação 
cónico. Suporta até 35 Kg.
Funciona com os perfis 
superiores APC-7082 a 
7086, APC-7092 a 7096 e 
com o batente APC-7078.

Tampa em AN (Alumínio 
Anodizado) para tapar topo
de perfil APC-7090

Acessório em NY (Nylon)
para fixação pelos topos 
do perfil superior APC-
7080 e 7090.

Carro em IE (Inox Escovado) 
para porta de correr com 
parafuso de fixação tipo 
bolacha. Suporta até 35 Kg.
Funciona com os perfis 
superiores APC-7082 a 
7086, APC-7092 a 7096 e 
com o batente APC-7078.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado), para portas de 
correr de madeira.
Usada nos Sistemas 
PCR-7080/90, 7100, 7600 
e 9200.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

31 x 32 mm x C.
C = comprimento em mm.

87 x 55 x 28 mm.  31 x 32 mm. 27 x 25 x 30 mm. 87 x 55 x 31 mm. 45 x 13 x 20 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- M7091A - Vidro de 8 a 10 mm. ---- ---- M7099 - Vidro de 8 a 10 mm. Consultar informação técnica 
do Sistema 7080/90.

APC-1001 APC-1015 APC-1016 APC-6979 APC-7007 APC-7054 APC-7059
Carro em IE (Inox Escovado) 
para porta de correr 
de madeira. Suporta 
até 50 Kg. Usado com 
os perfis superiores 
referência APC-7080, 
APC-7090 e com o 
batente com fixação 
APC-7078.

Pater de aperto lateral 
a vidro fixo em IE (Inox 
Escovado), para perfil 
APC-7080. Usado no 
Sistema de Porta de 
Correr 7080/90
Indicar no pedido Dir. 
/ Esq.

Pater de aperto lateral 
a vidro fixo em IE (Inox 
Escovado) para perfil 
APC-7090. Usado no 
sistema de portas de 
correr 7080/90.

União em NY (Nylon)
de perfil superior APC-
7090 ou APC-7080 
a 90º.

Guia de chão em NY 
(Nylon) para vidro de 
8 a 14 mm.

Carro simples para 
porta de correr, 
suporta até 50 Kg.
Funciona com os perfis 
superiores APC-7082 a 
7086, APC-7092 a 7096 
e com o batente com 
fixação APC-7078.

Acessório em Inox 
para fixação frontal de 
perfil superior ref. APC-
7090 e 7080 à parede.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

---- 48 x 31 mm. 32 x 31 mm. 47 x 47 x 24 mm. 22 x E*x 51 mm.
*Conforme vidro.

---- 25 x 25 x 30 mm..

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

MAPC-1001 ---- ---- ---- ---- ---- ----
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/ M7071A

/ M7091A
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PERFIL SUPERIOR APC-7090
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(vista pelo exterior)
(máximo 100 Kg*)

INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-7080/90
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PCR-7170 PCR-7180D ou E PCR-7190
Sistema Slide duplo de duas portas para aperto ao teto. Sistema Slide de uma porta + dois vidros fixos a 90º. Sistema Slide de duas portas + dois vidros fixos a 90º.

 

PCR-7125D ou E PCR-7130 PCR-7155 PCR-7135D ou E
Sistema Slide de uma porta + 
vidro fixo com a mesma altura.

 Sistema Slide de uma porta para aperto 
à parede.
Vista pelo interior.

Sistema Slide de uma porta de madeira 
para aperto à parede.
Vista pelo interior.

Sis. Slide de uma porta + vidro fixo + bandeira.

PCR-7140 PCR-7150 PCR-7160
Sistema Slide de duas portas para aperto à parede.
Vista pelo interior.

Sistema Slide de uma porta para 
aperto ao teto.

Sistema Slide de duas portas para aperto ao teto.

PCR-7100D ou E PCR-7110D ou E PCR-7120
Sistema Slide de uma porta + 
vidro fixo.

Sistema Slide de uma porta + dois vidros fixos. Sistema Slide de duas portas + dois vidros fixos.

SISTEMA PCR-7100
Sistema de porta de correr com tubo ø25 mm para vidro e madeira.

Construído em Aço Inox escovado ou polido, este sistema tem como base um tubo de ø25 mm que juntamente com as roldanas e restantes 
componentes formam um conjunto distinto que marca pela simplicidade e design minimalista.
O mecanismo superior associado à guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
É um sistema extremamente versátil pois permite um grande número de soluções possíveis, sejam elas com ou sem vidro fixo, seja este a 
par do conjunto ou a 90º.
Estamos certos que dentro da série 7100 vai encontrar a solução que procura.

OPÇÕES DE MONTAGEM

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 3000 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 1500 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 2250 mm.

VIDRO FIXOVIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 3000 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 3000 mm.

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

Máx. em varão maciço, L = 1500 mm.Máx. em varão maciço, L = 1500 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7100

APC-7101 APC-7102 APC-7104 APC-7105 APC-7106* APC-7107
Roldana em IE (Inox Escovado) 
com ø45 mm para tubo 
/ varão de ø25 mm, com 
fixação vertical, para vidro 
de 8 a 10 mm. 
Carga máxima por roldana 
de 40 kg.

Batente para roldana em IE 
(Inox Escovado), aplicado em 
tubo / varão de ø25mm.

Pater para aperto lateral à 
parede, em IE (Inox Escovado).
Para tubo / varão de ø25 mm.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) com 50 mm, para 
porta de correr.
Para vidro de 8 a 10 mm, a 
indicar no pedido.

Tubo em IE (Inox Escovado) 
com ø25 mm para roldana. 
Medida standard 1000 mm. 
Em opção existe o varão 
maciço Inox também 
com ø25 mm, referência 
APC-7114.

União tubular para vidro 
fixo em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

190 x 45 x 40 mm. 33 x 50 x 19 mm. ø35 x 22 mm. 20 x 50 mm. ø25 mm x C.
C = comprimento em mm.

----

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

Consultar informação técnica 
do Sistema 7100.

---- ---- ---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7100.

APC-7108 APC-7109 APC-7111 APC-7112 APC-7114* APC-7118
União terminal tubular 
para vidro fixo em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) para porta de 
correr, com fixação para 
vidro fixo. 
Permite vidro de 8 a 10 mm.
Indicar no pedido Dir. / Esq. 
e espessura do vidro.

União dupla tubular para 
dois vidros fixos em IE 
(Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

União terminal dupla tubular 
para dois vidros fixos em IE 
(Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

Varão maciço em IE (Inox 
Escovado) de ø25 mm, 
com furações.
Medida standard 1000 mm.

Pater para aperto lateral 
a vidro fixo em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo / varão de ø25 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

---- 20 x 34 x 50 mm. ---- ---- ø25 mm x C.
C = comprimento em mm.

ø35 x 40 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

Consultar informação técnica 
do Sistema 7100.

---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7100.

Consultar informação técnica 
do Sistema 7100.

---- ----

APC-7171 APC-7172 APC-7181 APC-7191 APC-7192 APC-7657
União tubular dupla para 
fixação ao teto em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

União terminal tubular 
dupla para fixação ao teto 
em IE (Inox Escovado) . 
Para tubo de ø25 mm.

União tubular 90º com 
fixação a vidro fixo a 90º, 
em IE (Inox Escovado), para 
tubo de ø25 mm.
Para vidro entre de 8 a 10 mm.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

União tubular 90º em IE 
(Inox Escovado), para tubo 
de ø25 mm.

União tubular 90º com 
fixação dupla a vidros fixos 
em IE (Inox Escovado), para 
tubo de ø25 mm.
Para vidro de 8 a 10 mm. 
Indicar pedido Dir. / Esq.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado), para portas de 
correr de madeira.
Usada nos Sistemas 
PCR-7080/90, 7100, 7600 
e 9200.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø50 x 88 mm. ø50 x 88 mm. ---- ---- ---- 45 x 13 x 20 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

----- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7100.

---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7100.

Consultar informação técnica 
do Sistema 7100.

APC-7126 APC-7131 APC-7132 APC-7151 APC-7152 APC-7156
União tubular vertical para 
vidro fixo em IE (Inox Escovado), 
para tubo de ø25 mm.
Usada quando o vidro fixo é 
da mesma altura da porta. 
Vidro de 8 a 10 mm.

União tubular para fixação 
à parede em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

União terminal tubular 
para fixação à parede em 
IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

União tubular para fixação 
ao teto em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

União terminal tubular 
para fixação ao teto em IE 
(Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

Roldana em IE (Inox Escovado) 
para tubo / varão de ø25 mm, 
aplicada em portas de 
madeira com espessura de 
25 a 40 mm.
Carga máxima por roldana 
é de 40 Kg.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

28 x 148 mm. ---- ---- ø50 x 88 mm. ø50 x 88 mm. 125 x 88 x 25 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

Consultar informação técnica 
do Sistema 7100.

---- ---- ---- ---- M7155.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-7100 
- Para todas as soluções dentro do Sistema PCR-7100, a distância entre vidro fixo e porta é de 5 mm.
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* O tubo APC-7106 ou varão APC-7114 são fornecidos com furação standard de acordo com a opção de montagem escolhida quando o seu comprimento for inferior ou 
igual às medidas máximas estipuladas. Se o tubo / varão exceder estas medidas ou se indicar no pedido este será fornecido sem furação.
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PCR-7220 PCR-7280D ou E
Sistema Slide de duas portas + vidros fixos. Sistema Slide de uma porta + dois vidros fixos a 90º.

PCR-7200D ou E PCR-7210D ou E
Sistema Slide de uma porta + vidro fixo. Sistema Slide de uma porta + dois vidros fixos.

SISTEMA PCR-7200
Sistema de porta de correr com tubo ø25 mm para vidro.

Construído em Aço Inox com acabamento escovado ou polido, este sistema tem como base um tubo de ø25 mm, onde andam as roldanas 
e onde vão ser aplicados os batentes. Tem como particularidade o varão de menor diâmetro colocado por cima das roldanas que vai marcar 
visualmente o sistema, conferindo-lhe um design simples mas ao mesmo tempo arrojado.
O mecanismo superior associado à guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
É um sistema versátil pois permite várias soluções, todas elas com vidro fixo, seja este a par do conjunto ou a 90º.
Estamos certos que dentro da série 7200 vai encontrar a solução que procura.

OPÇÕES DE MONTAGEM

• Sistema de roldana em Aço Inox AISI-304.
• Acabamento escovado ou polido.
• Tubo / Varão em Aço Inox. 
• Múltiplas opções de montagem.
• Funcionamento suave.
• Específico para portas de vidro.
• Peso máximo por porta: até 80 kg.

Máx. L = 3000 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 1500 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 2250 mm.

VIDRO FIXO VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 1500 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL



U.32 SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER  / CATÁLOGO GERAL 2017

COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7200

APC-7104 APC-7151 APC-7201 APC-7202 APC-7203 APC-7205
Pater para aperto lateral à 
parede, em IE (Inox Escovado).
Para tubo / varão de ø25 mm.

União tubular para fixação 
ao teto em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

Roldana de aperto direto 
ao vidro de ø45 mm, em IE 
(Inox Escovado), para varão 
de ø25 mm, de fixação cónica. 
Carga máxima por roldana 
de 40 Kg,
Para vidro de 8 a 10 mm.

Tubo em IE (Inox Escovado)  
com ø25 mm e 1.5 mm de 
espessura para roldana de 
ø45 mm, com fixação para 
um vidro fixo.
Opção de varão maciço 
de ø25 mm a indicar no 
pedido.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado)  com fixação 
para vidro fixo.
Para vidro de 8 a 10 mm.
Indicar pedido Dir. / Esq. e 
espessura de vidro.

Roldana de aperto direto 
ao vidro de ø45 mm, em IE 
(Inox Escovado), para varão 
de ø25 mm, com fixação 
bolacha.
Carga máxima por roldana 
de 40 Kg.
Para vidro de 8 a 10 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø35 x 22 mm. ø50 x 88 mm. ø45 mm. ø25 x 1500 mm
(medida standard).

50 x 20 x 45 mm. ø45 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7200.

Consultar informação técnica 
do Sistema 7200.

---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7200.

APC-7211* APC-7221* APC-7281*
Tubo em IE (Inox Escovado)  
com ø25 mm e 1.5 mm de 
espessura para roldana de 
ø45 mm, com fixação para 
dois vidros fixos.
Opção de varão maciço de 
ø25 mm a indicar no pedido.

Tubo em IE (Inox Escovado)  
com ø25 mm e 1.5 mm de 
espessura para roldana de 
ø45 mm, com união tubular 
de fixação ao teto e fixação 
para dois vidros fixos.
Opção de varão maciço 
de ø25 mm a indicar no 
pedido.

Tubo em IE (Inox Escovado)  
com ø25 x 1500 mm para 
roldana de ø45 mm, com 
fixação para vidro fixo e 
vidro fixo a 90º.
Opção de varão maciço de 
ø25 mm a indicar no pedido.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø25 x 2250 mm
(medida standard).

ø25 x 3000 mm
(medida standard).

ø25 x 1500 mm
(medida standard).

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

Consultar informação técnica 
do Sistema 7200.

Consultar informação técnica 
do Sistema 7200.

Consultar informação técnica 
do Sistema 7200.

Sistema de portas de correr PCR-7200. Vidro não incluído. Sistema de portas de correr PCR-7210. Vidro não incluído.



U.33CATÁLOGO GERAL 2017 /  SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER

PCR - SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER
CATÁLOGO GERAL 2017

L / 2 + 25MM

H
 - 

98

L / 2 + 25MM
H

 - 
9

100100

40

L = Largura total.
H = Altura total.

VIDRO FIXO
(vista pelo exterior)

VIDRO MÓVEL
(vista pelo exterior)

(máximo 80 Kg) ø2
6

90
°

ø3
7

/ M36
Pormenor de furação
Entalhe M36 para fixação cónica.

3 
(m

ín
im

o)

9 
(m

ín
im

o)

M36 (2x)

/ M7200

L = Largura total.
H = Altura total.

L / 2 + 25MM

H
 - 

98VIDRO FIXO
(vista pelo exterior)

3 
(m

ín
im

o)

L / 2 + 25MM

H
 - 

9

100100

40

VIDRO MÓVEL
(vista pelo exterior)

(máximo 80 Kg)

9 
(m

ín
im

o)

M36 (2x)

/ M7280

CHÃO

P

H
 - 

98VIDRO FIXO 90º
(vista pelo exterior)

3 
(m

ín
im

o)

CHÃO

VIDRO FIXO 90°

VIDRO MÓVELVIDRO FIXO

PL (Interior)

Pormenor de furação
para fixação bolacha.

ø1
8OU

INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-7200 

Detalhe do Sistema de portas de correr PCR-7200.

* Os tubos APC-7211, 7221 e 7281 são fornecidos com furação standard de acordo com a opção de montagem escolhida quando o seu comprimento for inferior ou igual às 
medidas máximas estipuladas. Se o tubo exceder estas medidas ou se indicar no pedido este será fornecido sem furação.
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PCR-7400
Sistema Slide de três portas, uma delas sobreposta, de aperto à parede.

SISTEMA PCR-7400
Sistema de três portas de correr com varão ø25 mm de aperto à parede.

Construído em Aço Inox com acabamento escovado ou polido, este sistema tem como base um varão duplo de ø25 mm, descentrado, onde 
andam as roldanas e onde são aplicados os batentes.
É um sistema composto por três portas deslizantes, sendo que a porta central se sobrepõe para qualquer um dos lados.
Design robusto, marcante e exclusivo, aliada a funcionalidade extra devido à configuração de três portas. O mecanismo superior associado à 
guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
Se procura uma solução arrojada, estamos certos que dentro da série 7400 vai encontrar a solução que procura.

OPÇÕES DE MONTAGEM

• Sistema de três portas de aperto à parede.
• Sistema de roldana em Aço Inox .
• Varão em Aço Inox. 
• Acabamento escovado ou polido.
• Funcionamento suave.
• Específico para portas de vidro.
• Peso máximo por porta: até 80 kg.

COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7400

APC-7102 APC-7105 APC-7114* APC-7131 APC-7132 APC-7401
Batente para roldana em IE 
(Inox Escovado), aplicado 
em tubo / varão de ø25 mm.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) com 50 mm, para 
porta de correr.
Para vidro de 8 a 10 mm, a 
indicar no pedido.

Varão maciço em IE (Inox 
Escovado)  de ø25 mm, 
com furações.
Medida standard 1000 mm.

União tubular para fixação à 
parede em IE (Inox Escovado), 
para tubo de ø25 mm.

União terminal tubular para 
fixação à parede em IE (Inox 
Escovado) , para tubo de 
ø25 mm.

Roldana com fixação vertical, 
em IE (Inox Escovado). 
Utilizada em varão de ø25 mm.
Carga máxima por roldana 
de 40 Kg.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

33 x 50 x 19 mm. 20 x 50 mm. ø25 mm x C.
C = comprimento em mm.

---- ---- 30 x 203 x 92 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- ---- ---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7400.

APC-7402 APC-7403 APC-7404
Roldana com fixação vertical, 
em IE (Inox Escovado). 
Utilizada em varão de ø25 mm.
Carga máxima por roldana 
de 40 Kg.

União tubular para fixação 
à parede, em IE (Inox Escovado).
Utilizada em varão de 
ø25 mm.

União terminal tubular para 
fixação à parede, em IE (Inox 
Escovado). Utilizada em 
varão de ø25 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

30 x 178 x 49 mm. ---- ----

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

Consultar informação técnica 
do Sistema 7400.

---- ----

Sistema standard L = 2250 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVELVIDRO MÓVEL

Detalhe de montagem APC-7404.

* O varão APC-7114 é fornecido com furação standard de acordo com a opção de montagem escolhida quando o seu comprimento for inferior ou igual às medidas 
máximas estipuladas. Se o varão exceder estas medidas ou se indicar no pedido este será fornecid0 sem furação.
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PCR-7590 (sob consulta) PCR-7595 (sob consulta)

Sistema Slide de duas portas de abertura mecânica sincronizada + dois 
vidros fixos a 90º.

Sistema Slide de duas portas de abertura mecânica sincronizada + dois 
vidros fixos a 90º, para aperto a bandeira.

PCR-7500 PCR-7540
Sistema Slide de duas portas de abertura mecânica sincronizada + dois
vidros fixos para aperto a bandeira.
Vista pelo interior.

Sistema Slide de duas portas de abertura mecânica sincronizada para 
aperto à parede.
Vista pelo interior.

SISTEMA PCR-7500
Sistema de porta de correr com tubo ø25 mm para vidro.

Construído em Aço Inox com acabamento escovado ou polido, este sistema tem como base um tubo de ø25 mm. 
A sua particularidade é a abertura mecânica e sincronizada das portas. Com um movimento permite a abertura das duas portas em simultâneo.
Este engenhoso e simples mecanismo funciona com base num cabo de aço e roldanas que em conjunto com os outros componentes vão 
proporcionar um funcionamento suave de todo o sistema.
O design apurado de todos os seus elementos e a forma como se complementam torna-o apto para ser utilizado em qualquer situação, 
seja para habitação ou para escritórios, acrescentando um ar de modernidade e qualidade ao seu espaço.
Estamos certos que dentro da série 7500 vai encontrar a solução que procura.
Este sistema permite a criação de múltiplas conjugações, todas elas comtemplando duas portas.
De um sistema simples de duas portas, passando pelas duas portas + dois fixos, até aos sistemas com duas portas + dois fixos a 90º, com 
ou sem a opção de aperto à bandeira, este sistema único pode ir até aos 80 Kg de peso por porta.

OPÇÕES DE MONTAGEM

•	Sistema de roldana em Aço Inox AISI-304.
•	Abertura mecânica e sincronizada das portas.
•	Acabamento polido ou escovado.
•	Tubo / Varão em Aço Inox. 
•	Múltiplas opções de montagem.
•	Funcionamento suave.
•	Específico	para	portas	de	vidro.
•	Peso máximo por porta até 80 kg.

Devido à especificidade do mecanismo presente, as referências PCR-7590, 7595 e quer qualquer outra possibilidade de montagem deve ser previamente 
verificada pelo nosso departamento técnico, no sentido de garantir o correto funcionamento do conjunto.

Máx. L = 3000 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 3000 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

Máx. L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

Máx. L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7500

SUP-5112 APC-7102 APC-7105 APC-7106* APC-7107 APC-7109
Cabo em Aço Inox ø3 mm. Batente para roldana 

em IE (Inox Escovado), 
aplicado em tubo / varão 
de ø25mm.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) com 50 mm, 
para porta de correr.
Para vidro de 8 a 10 mm, a 
indicar no pedido.

Tubo em IE (Inox Escovado) 
com ø25 mm para roldana, 
medida standard 1000 mm. 
Em opção existe o varão 
maciço Inox também 
com ø25 mm, referência 
APC-7114.

União tubular para vidro 
fixo em IE (Inox Escovado), 
para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) para porta de 
correr, com fixação para 
vidro fixo. 
Permite vidro de 8 a 10 mm.
Indicar no pedido Dir. / Esq. 
e espessura do vidro.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø3 mm x C em mm. 33 x 50 x 19 mm. 20 x 50 mm. ø25 mm x C.
C = comprimento em mm.

---- 20 x 34 x 50 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- ---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7500.

----

APC-7111 APC-7114* APC-7131 APC-7501 APC-7502 APC-7511
União dupla tubular para 
dois vidros fixos em IE 
(Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

Varão maciço em IE (Inox 
Escovado) de ø25 mm, 
com furações.
Medida standard 1000 mm.

União tubular para fixação 
à parede, em IE (Inox 
Escovado.
Para tubo de ø25 mm.

Roldana de ø45 mm em 
IE (Inox Escovado), com 
suporte para cabo de aço 
e fixação vertical, para 
tubo / varão de ø25 mm.
Para vidro de 8 a 10 mm.
Carga máxima por roldana 
de 40 Kg.

União terminal tubular 
para vidro fixo, com roda 
para guiar cabo de aço, em 
IE (Inox Escovado). Para 
tubo / varão de ø25 mm.
Para vidro de 8 a 10 mm.

União terminal tubular para 
fixação à parede, com roda 
para guiar cabo de aço, em 
IE (Inox Escovado). Para 
tubo / varão de ø25 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

---- ø25 mm x C.
C = comprimento em mm.

---- 190 x 45 x 51 mm. ---- ----

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

Consultar informação técnica 
do Sistema 7500.

---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7500.

Consultar informação técnica 
do Sistema 7500.

----

Sistema de porta de correr PCR-7500, duas portas para aperto a bandeira. / Vidro não incluído.



U.39CATÁLOGO GERAL 2017 /  SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER

PCR - SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER
CATÁLOGO GERAL 2017

/ M36

ø2
6

90
°

ø3
7

Pormenor de furação 
Entalhe M36

/ M7500

CHÃO

H
 +

 1
4

L / 2 + 25 mm

80

50
40 80

M36 (4x)

(vista pelo exterior)
(máximo 80 Kg)

VIDRO MÓVEL

6 
(m

ín
im

o)

L = Largura total
(máximo = 3000 mm - Outras medidas sob consulta)

3 
(m

ín
im

o)

L / 4 + 25 mm

50

80

M36 (2x)

50

50
H

L / 2 - 50 mm

M36 (3x)

VIDRO BANDEIRA
(vista pelo exterior)

VIDRO FIXO
(vista pelo exterior)

L / 4 + 25 mm

50

80

M36 (2x)

50

VIDRO FIXO
(vista pelo exterior)

/ M7540

Parede

L

50

VÃO DE PORTA

CHÃO

L / 2 + 50 mm

80

50
40 80

M36 (4x)

(vista pelo exterior)
(máximo 80 Kg)

VIDRO MÓVEL

6 
(m

ín
im

o)

H

L / 2 + 50 mm

H
 +

 1
4 

m
m

80

50
40 80

M36 (4x)

(vista pelo exterior)
(máximo 80 Kg)

VIDRO MÓVEL

6 
(m

ín
im

o)

Furação para bucha metálica de Expansão-M8

INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-7500 

MOVIMENTO SINCRONIZADO MOVIMENTO APLICADO

A simplicidade do mecanismo de abertura de portas do sistema 7500 é genial.
Com um cabo de aço e roldanas, conseguimos um funcionamento suave e sem falhas de 
todo o conjunto.

PARA SISTEMAS A 90º CONSULTE O NOSSO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO.

* O tubo APC-7106 ou varão APC-7114 são fornecidos com furação standard de acordo com a opção de montagem escolhida quando o seu comprimento for inferior ou 
igual às medidas máximas estipuladas. Se o tubo / varão exceder estas medidas ou se indicar no pedido este será fornecido sem furação.
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PCR-7670 PCR-7680D ou E PCR-7690
Sistema Slide duplo de duas portas para aperto ao teto. Sistema Slide de uma porta + dois vidros fixos a 90º. Sistema Slide de duas portas + dois vidros fixos a 90º.

PCR-7640 PCR-7650 PCR-7660
Sistema Slide de duas portas para aperto à parede.
Vista pelo interior.

Sistema Slide de uma porta para aperto ao teto. Sistema Slide de duas portas para aperto ao teto.

 

PCR-7625D ou E PCR-7630 PCR-7655 PCR-7635D ou E
Sistema Slide de uma porta + 
vidro fixo com a mesma altura.

Sistema Slide de uma porta para aperto 
à parede.
Vista pelo interior.

Sistema Slide de uma porta de 
madeira para aperto à parede.
Vista pelo interior.

Sist. Slide de uma porta + vidro fixo + bandeira.

PCR-7600D ou E PCR-7610D ou E PCR-7620
Sistema Slide de uma porta + 
vidro fixo.

Sistema Slide de uma porta + dois vidros fixos. Sistema Slide de duas portas + dois vidros fixos.

SISTEMA PCR-7600
Sistema de porta de correr com tubo ø25 mm para vidro e madeira.

Construído em Aço Inox escovado ou polido, este sistema tem como base um tubo de ø25 mm. O conjunto roldanas e batentes é detentor 
de um design simples mas marcante, que vai tornar este sistema único na vasta gama da oferta de que dispomos nos sistemas de correr.
O mecanismo superior com dupla roldana associado à guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o conjunto.
É um sistema extremamente versátil pois permite um grande número de soluções possíveis, sejam elas com ou sem vidro fixo, seja este a 
par do conjunto ou a 90º. Outra das suas características é permitir a montagem de portas de madeira.
Estamos certos que dentro da série 7600 vai encontrar a solução que procura.

OPÇÕES DE MONTAGEM

Sistema standard L = 3600 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1800 mm.

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1800 mm.

Sistema standard L = 3600 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1800 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

*opcional

Máx. L = 1800 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 2700 mm.

VIDRO FIXO VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1800 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1800 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. em varão maciço, L = 1800 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. em varão maciço, L = 1800 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

Sistema standard L = 1800 mm.

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 3600 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7600

APC-7104 APC-7106* APC-7107 APC-7108 APC-7111 APC-7112 APC-7114*
Pater para aperto lateral 
à parede, em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo / varão de 
ø25 mm.

Tubo em IE (Inox Escovado)  
com ø25 mm para roldana. 
Medida standard 1000 mm. 
Em opção existe o 
varão maciço Inox 
também com ø25 mm, 
referência APC-7114.

União tubular para vidro 
fixo, em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

União terminal tubular 
para vidro fixo, em IE 
(Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

União dupla tubular 
para dois vidros fixos, 
em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

União terminal dupla 
tubular para dois 
vidros fixos, em IE 
(Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

Varão maciço em IE 
(Inox Escovado) de ø25 
mm, com furações. 
Medida standard 
1000 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø35 x 22 mm. ø25 mm x C.
C = comp. em mm.

---- ---- ---- ---- ø25 mm x C.
C = comp. em mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- Consultar info. técnica 
do Sistema 7600.

Consultar info. técnica 
do Sistema 7600.

Consultar info. técnica 
do Sistema 7600.

Consultar info. técnica 
do Sistema 7600.

----

APC-7602 APC-7603 APC-7604 APC-7605 APC-7609 APC-7626
Batente superior para 
roldana dupla em IE (Inox 
Escovado), aplicada em 
varão de ø25 mm.
Indicar pedido Dir. / Esq.

Batente inferior em IE (Inox 
Escovado) com borracha, para 
porta de correr.
Para vidro de 8 a 10 mm.

Contra batente inferior 
em IE (Inox Escovado), para 
portas de correr.
Para vidro de 8 a 10 mm.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado), para porta de correr.
Para vidro de 8 a 10 mm 
Indicar espessura do vidro 
no pedido.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) para porta de correr, 
com fixação para vidro fixo.
Para vidro de 8 a 10 mm.
Indicar no pedido Dir. / Esq. 
e espessura do vidro.

União tubular vertical para vidro 
fixo, em IE (Inox Escovado). 
Para tubo de ø25 mm.
Usada quando o vidro fixo é 
da mesma altura da porta.
Para vidro de 8 a 10 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

100 x 52 x 45 mm. 118 mm. 118 mm. 20 x 24 x 50 mm. 20 x 34 x 50 mm. 28 x 174 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7600.

Consultar informação técnica 
do Sistema 7600.

----- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7600.

APC-7651 APC-7652 APC-7656 APC-7657 APC-7671 APC-7672
União tubular para fixação ao 
teto em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

União terminal tubular 
para fixação ao teto em IE 
(Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

Roldana dupla em IE (Inox 
Escovado) com ø60 mm, para 
varão de ø25 mm, aplicada 
em portas de madeira com 
espessura de 30 a 60 mm.
A carga máxima por 
roldana dupla é de 100 Kg. 
O peso máximo admitido por 
porta em tubo (80 Kg máx.) ou 
varão (200 Kg máx.). 

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado), para portas de 
correr de madeira.
Usada nos Sistemas 
PCR-7080/90, 7100, 7600 
e 9200.

União tubular dupla para 
fixação ao teto, em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

União terminal tubular 
dupla para fixação ao teto, 
em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø50 x 93 mm. ø50 x 93 mm. 160 x 123 x 41 mm. 45 x 13 x 20 mm. ø50 x 93 mm. ø50 x 93 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 7600.

Consultar informação técnica 
do Sistema 7600

---- ----

APC-7118 APC-7131 APC-7132 APC-7181 APC-7191 APC-7192 APC-7601
Pater para aperto 
lateral à parede, em 
IE (Inox Escovado).
Para tubo / varão de 
ø25 mm.

União tubular para 
fixação à parede em 
IE (Inox Escovado). 
Para tubo de ø25 mm.

União terminal tubular 
para fixação à parede 
em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

União tubular 90º 
com fixação a vidro 
fixo a 90º, em IE (Inox 
Escovado), para tubo 
de ø25 mm.
Para vidro entre de 8 
a 10 mm.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

União tubular 90º em 
IE (Inox Escovado), para 
tubo de ø25 mm.

União tubular 90º 
com fixação dupla 
a vidros fixos em IE 
(Inox Escovado), para 
tubo de ø25 mm.
Para vidro de 8 a 10 mm. 
Indicar pedido Dir. / Esq.

Roldana dupla em IE 
(Inox Escovado)  com ø60 
mm com fixação vertical, 
para varão de ø25 mm.
Para vidro de 8 a 10 mm.
Carga máx. por roldana 
dupla de 100 Kg.
O peso máx. por porta 
em tubo (80 Kg máx.) ou 
varão (200 Kg máx.).

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø35 x 40 mm. ø25 mm x C.
C = comp. em mm.

---- ---- ---- ---- 228 x 125 x 41 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- ---- Consultar info. técnica 
do Sistema 7600.

---- Consultar inf. técnica do 
Sistema 7600.

Consultar inf. técnica do 
Sistema 7600.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-7600 
- Para todas as soluções dentro do Sistema 7600, a distância entre vidro fixo e porta é de 5 mm.
- O peso máximo admitido por porta varia consoante o uso de tubo (80 Kg máx.) ou varão (200 Kg máx.).

* O tubo APC-7106 ou varão APC-7114 são fornecidos com furação standard de acordo com a opção de montagem escolhida quando o seu comprimento for inferior ou 
igual às medidas máximas estipuladas. Se o tubo / varão exceder estas medidas ou se indicar no pedido este será fornecido sem furação.
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PCR-7700D ou E
Sistema Slide de uma porta, com vidro fixo.

SISTEMA PCR-7700
Sistema de porta de correr com vidro fixo.

Construído em Aço Inox com acabamento escovado ou polido, este sistema tem como base um varão de ø25 mm, onde andam as roldanas 
e os batentes, sendo apoiado por uma guia de chão. Todo este mecanismo vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
Com um Design marcante e com um toque de luxo, vai dar um ar destinto à sua instalação, criando um ar único  e exclusivo no espaço 
onde está inserido.
Se procura uma solução com um toque de luxo e exclusividade, estamos certos que na série 7700 vai encontrar a solução que procura.

OPÇÕES DE MONTAGEM

• Sistema de roldana em Aço Inox.
• Acabamento escovado ou polido.
• Tubo / Varão em Aço Inox. 
• Funcionamento suave.
• Específico para portas de vidro.
• Peso máximo por porta: até 100 kg**.
**O peso máximo admitido por porta varia consoante o uso de 

tubo (80 Kg máx.) ou varão (100 Kg máx.)

COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7700

APC-7104 APC-7106* APC-7107 APC-7114* APC-7603 APC-7605
Pater para aperto lateral 
à parede, em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo / varão de ø25 mm.

Tubo em IE (Inox Escovado)  
com ø25 mm para roldana. 
Medida standard 1000 mm. 
Em opção existe o varão 
maciço Inox também 
com ø25 mm, referência 
APC-7114.

União tubular para vidro 
fixo, em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.
Vidro de 8 a 10 mm.

Varão maciço em IE (Inox 
Escovado) com ø25 mm, 
com furações.
Medida standard 1000 mm.

Batente inferior em IE (Inox 
Escovado) com borracha, para 
porta de correr.
Para vidro de 8 a 10 mm.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado), para porta de correr.
Para vidro de 8 a 10 mm 
Indicar espessura do vidro 
no pedido.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø35 x 22 mm. ø25 mm x C.
C = comprimento em mm.

ø25 mm x C em mm. ø25 mm x C.
C = comprimento em mm.

118 mm. 20 x 24 x 50 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- Sob consulta. ---- Sob consulta. ----

APC-7609 APC-7701 APC-7702
Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) para porta de correr, 
com fixação para vidro fixo.
Para vidro de 8 a 10 mm.
Indicar no pedido Dir. / Esq. 
e espessura do vidro.

Roldana em IE (Inox Escovado) 
com ø60 mm com fixação 
vertical para varão ø25 mm.
Carga máxima por roldana 
de 50 Kg.

Batente superior em IE (Inox 
Escovado) para roldana ø60 mm.
Utilizado em varão ø25 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

20 x 34 x 50 mm. 293 x 60 x 41 mm. 40 x 62 x 30 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- Sob consulta. ----

Medida máx. sob consulta.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

* O tubo APC-7106 ou varão APC-7114 são fornecidos com furação standard de acordo com a opção de montagem escolhida quando o seu comprimento for inferior ou 
igual às medidas máximas estipuladas. Se o tubo / varão exceder estas medidas ou se indicar no pedido este será fornecido sem furação.
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• Sistema de roldana inferior em Aço Inox.
• Acabamento escovado ou polido.
• Calha superior em Aço Inox com batentes

incorporados.
• Funcionamento suave.
• Específico para portas de vidro.
• Peso máximo por porta até 100 kg.

PCR-7800 PCR-7855
Sistema Slide de uma porta de vidro, com roldana inferior. Sistema Slide de uma porta de madeira, com roldana inferior.

SISTEMA PCR-7800
Sistema de porta de correr com roldana inferior para vidro e madeira.

Construído em Aço Inox com acabamento escovado ou polido, este sistema tem como base um sistema de roldana inferior em barra meia cana 
de ø25 mm, onde andam as roldanas. Na parte superior temos uma calha Inox que vai servir de guia e onde vão estar ocultos os batentes. Uma 
abordagem diferente da habitual com  um Design apelativo que marca visualmente todo o conjunto.
O mecanismo de roldana inferior associado à guia superior vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
É uma solução diferente do habitual, com um estilo próprio e diferenciador.

OPÇÕES DE MONTAGEM

COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7800

APC-7801 APC-7802 APC-7803
Roldana inferior em IE (Inox 
Escovado) com ø60 mm, 
utilizada em varão ø25 mm.
Carga máxima por roldana 
de 50 Kg.

Calha guia superior em IE 
(Inox Escovado) para vidro, 
com batente.
Medida standard 1000 mm.

Barra meia cana em IE (Inox 
Escovado) para roldana 
inferior com ø60 mm ref. 
APC-7801.
Medida standard 1000 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

110 x 85 x 30 mm. 40 x 18* mm x C em mm.
*Pode variar conforme 
espessura do vidro.

----

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

ATUALIZADO PARA M7801A
- Vidro de 8 a 12 mm.

---- ----

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.
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PCR-7900
Sistema Slide duplo de uma porta, de aperto ao teto.

SISTEMA PCR-7900
Sistema de porta de correr duplo de aperto ao teto.

Construído em Aço Inox com acabamento escovado ou polido, este sistema tem como base um varão de ø25 mm, onde andam as duas roldanas que 
para além da sua normal função servem também de mecanismo de segurança, impedindo que a porta se desloque do tubo.
É um sistema exclusivamente de aperto ao teto, com um Design simples e exclusivo que vai dar um estilo moderno e apelativo às suas instalações.
O mecanismo superior associado à guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema proporcionando uma funcionalidade 
sem compromissos.
Se procura uma solução simples, mas marcante, estamos certos que a série 7900 é a solução que procura.

OPÇÕES DE MONTAGEM

•	Sistema de roldana em Aço Inox, com duas 
opções à escolha.

•	Tubo / Varão em Aço Inox. 
•	Acabamento escovado ou polido.
•	Funcionamento suave.
•	Específico	para	portas	de	vidro.
•	Peso máximo por porta até 100 kg**.
**O peso máximo admitido por porta varia consoante a 

roldana e o uso de tubo (80 Kg máx.) ou varão (100 Kg máx.)

COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-7900

APC-7114* APC-7151 APC-7152 APC-7605 APC-7702 APC-7901
Varão maciço em IE (Inox 
Escovado) de ø25 mm, 
com furações.
Medida standard 1000 mm.

União tubular para 
fixação ao teto em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

União terminal tubular 
para fixação ao teto em IE 
(Inox Escovado).
Para tubo de ø25 mm.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado), para porta de 
correr.
Para vidro de 8 a 10 mm 
Indicar espessura do vidro 
no pedido.

Batente superior em IE (Inox 
Escovado) para roldana ø60 mm.
Utilizado em varão ø25 mm.

Roldana de aperto directo 
ao vidro ø60 mm, em IE 
(Inox Escovado).
Utilizada em varão ø25 mm.
Carga máxima por roldana 
de 50 Kg.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø25 mm x C.
C = comprimento em mm.

ø50 x 88 mm. ø50 x 88 mm. 20 x 24 x 50 mm. 40 x 62 x 30 mm. ø60 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- ---- ---- ---- Sob consulta.

APC-7102 APC-7106* APC-7201
Batente para roldana em IE 
(Inox Escovado), aplicado 
em tubo / varão de ø25mm.

Tubo em IE (Inox Escovado)  
com ø25 mm para roldana. 
Medida standard 1000 mm. 
Em opção existe o varão 
maciço Inox também 
com ø25 mm, referência 
APC-7114.

Roldana de aperto direto 
ao vidro de ø45 mm, em IE 
(Inox Escovado), para varão 
de ø25 mm, de fixação cónica. 
Carga máxima por roldana 
de 40 Kg,
Para vidro de 8 a 10 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

33 x 50 x 19 mm. ø25 mm x C.
C = comprimento em mm.

ø45 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- Sob consulta.

PCR-7900 PCR-7902
Kit de acessórios em 
IE (Inox Escovado) para 
sistema de uma porta 
de correr até 100 Kg. 

Kit de acessórios em 
IE (Inox Escovado) para 
sistema de uma porta 
de correr até 80 Kg. 

COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO:

APC-7151 (2x)
APC-7152 (2x)
APC-7605 (1x)
APC-7702 (2x)
APC-7901 (4x).

APC-7151 (2x)
APC-7152 (2x)
APC-7605 (1x)
APC-7102 (2x)
APC-7201 (4x).Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

* O tubo APC-7106 ou varão APC-7114 são fornecidos com furação standard de acordo com a opção de montagem escolhida quando o seu comprimento for inferior ou 
igual às medidas máximas estipuladas. Se o tubo / varão exceder estas medidas ou se indicar no pedido este será fornecido sem furação.
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Tipologia PCR-8810 Tipologia PCR-8820
Sistema Slide de uma porta. Sistema Slide de uma porta + vidro fixo.

PCR-8831 PCR-8832 PCR-8833 PCR-8834 PCR-8835 PCR-8836
Kit de acessórios para 
sistema de uma porta 
de correr até 60 Kg. 
Aplicado com as 
referências APC-8812 
a 8816 ou APC-8822 
a 8826.

Kit de acessórios para 
sistema de uma porta 
de correr de 60 até 90 Kg.
Aplicado com as 
referências APC-8812 
a 8816 ou APC-8822 
a 8826.

Kit de acessórios para 
sistema de uma porta 
de correr de 90 até 
135 Kg. Aplicado 
com as referências 
APC-8812 a 8816 ou 
APC-8822 a 8826.

Kit de acessórios com 
SOFTTOUCH para 
sistema de porta de 
correr até 60 Kg.
Aplicado com as ref. 
APC-8812 a 8826.
Largura mínima de 
porta 670mm.

Kit de acessórios com 
SOFTTOUCH para 
sistema de porta de 
correr de 60 até 90 Kg.
Aplicado com as ref. 
APC-8812 a 8826.
Largura mínima de 
porta 740mm.

Kit de acessórios com 
SOFTTOUCH para 
sistema de porta de 
correr de 90 até 135 Kg.
Aplicado com as ref. 
APC-8812 a 8826.
Largura mínima de 
porta 1180mm.

COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO:

APC-8803 (2x)
APC-8806 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-8804 (2x)
APC-8806 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-8805 (2x)
APC-8806 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-8837 (2x)
APC-8840 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-8838 (2x)
APC-8840 (2x)
APC-7007 (1x).

APC-8839 (2x)
APC-8840 (2x)
APC-7007 (1x).

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

SISTEMA PCR-8810/20
Sistema de correr de calha superior, com ou sem vidro fixo.

Produzido em Alumínio anodizado, este sistema de correr de calha superior é detentor de um design apurado, com um aspeto clean e 
moderno, onde todos os acessórios ficam ocultos. Pode ser fixado tanto à parede como ao longo do teto, sendo ideal para configurações 
simples ou com painéis laterais fixos.
Se for só porta, em cima fica a calha que esconde todo o sistema e no chão fica apenas uma pequena guia que mantém todo o alinhamento.
Se for porta mais vidro fixo pode optar por aplicar uma calha de chão no vidro fixo que permite equilibrar visualmente todo o conjunto.
O mecanismo superior em conjunto com a guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
Agora está também disponível como opção o sistema Soft Touch que permite uma abertura e fecho silenciosos e livre de pancadas.
Dispõe de uma vasta gama de opções, que permitem a construção do sistema que mais se adequa à sua obra. Nesse sentido dispomos 
de calha para 2, 3, 4 e 6 m, que podem criar sistemas de 60, 90 e 135 Kg.

TIPOLOGIAS DE MONTAGEM DA CALHA:

2 metros

3 metros

4 metros

6 metros

COMPRIMENTOS:

OPÇÕES DE MONTAGEM

Aperto frontal Aperto topo Aperto lateral*

* Usando o acessório APC-8807-01.
** Para porta de correr com 50 Kg.

Máx
. 1

50
0 m

m**

Este inovador sistema evita que as portas 
batam quando chegam á posição aberta ou 
fechada, amortecendo-as até pararem nas 
respetivas posições.
Tem como grande vantagem o funcionamento 
suave e silencioso do sistema, protegendo-o 
de danos resultantes do seu manuseamento.
É um sistema oculto, aplicado no interior da 
calha, que mantém os pesos por porta de 60, 
90 e 135 Kg, já característicos deste sistema.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL



U.52 SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER  / CATÁLOGO GERAL 2017
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APC-7007 APC-8800 APC-8801 APC-8802 APC-8803 APC-8804
Guia de chão em NY (Nylon) 
para vidro de 8 a 14 mm.

Calha superior em AN 
(Alumínio Anodizado) para 
sistema de correr, usada 
em conjunto com APC-
8801 e 8802.

Calha de remate exterior 
em AN (Alumínio Anodizado), 
usada em conjunto com 
APC-8800 e 8802.

Calha em AN (Alumínio 
Anodizado) para ocultar 
abertura de vidro fixo, 
usada em conjunto com 
APC-8800 + 8801.

Carro em AN (Alumínio 
Anodizado) para porta de 
correr. Suporta até 30 Kg.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o perfil superior 
APC-8812 a 8816 ou APC-
8822 a 8826.

Carro em AN (Alumínio 
Anodizado) para porta de 
correr. Suporta de 30 até 
45 Kg.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o perfil superior 
APC-8812 a 8816 ou APC-
8822 a 8826.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

22 x E*x 51 mm.
*Conforme vidro.

72 x 47 mm x C.
C = comprimento em mm.

72 x 12 mm x C.
C = comprimento em mm.

16 x 5 mm x C.
C = comprimento em mm.

150 x 41,5 mm. 200 x 41,5 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- ---- ---- M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

APC-8805 APC-8806 APC-8807 APC-8808 APC-8812 > 16 APC-8822 > 26
Carro em AN (Alumínio 
Anodizado) para porta de 
correr. Suporta de 45 até 
68 Kg.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o perfil superior 
APC-8812 a 8816 ou APC-
8822 a 8826.

Batente com fixação de 
carro em NY (Nylon), força 
de ± 7 Kg.
Funciona com o perfil 
superior APC-8812 a 8816 
ou APC-8822 a 8826.

Acessório em NY (Nylon)
para fixação pelos topos 
do perfil APC-8800.
Funciona com o perfil 
superior APC-8812 a 8816 
ou APC-8822 a 8826.

Tampa em AN (Alumínio 
Anodizado) para tapar 
topo da calha APC-8800 
+ 8801.

Perfil superior em AN 
(Alumínio Anodizado) 
para porta de correr 
simples, constituída pelas 
referências APC-8800 + 
8801 + 8802, com um 
comprimento de 2000, 
3000, 4000 e 6000 mm.

Perfil superior em AN 
(Alumínio Anodizado) para 
porta de correr e vidro 
fixo, constituída pelas 
referências APC-8800 + 
8801 + 8802, com um 
comprimento de 2000, 
3000, 4000 e 6000 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

300 x 41,5 mm. 57 x 32 x 15 mm. 31 x 40 x 15 mm. 72 x 48 mm. 72 x 48 x C.
C = comprimento em mm.

72 x 48 x C.
C = comprimento em mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

---- ---- ---- ---- ----

• Liga de Alumínio.
• Calha com acabamento anodizado ou lacado (lacagem sob consulta).
• Várias opções de largura.
• Fácil instalação e manutenção.
• Opção de amortecimento de abertura e fecho SOFTTOUCH.
• Específico para portas de vidro.
• Peso máximo da porta até 135 kg.

APC-8837 APC-8838 APC-8839 APC-8840
Carro em AN (Alumínio 
Anodizado) com SOFTTOUCH 
para porta de correr.
Suporta até 30 Kg, com 
largura mínima de 670 mm.
Aplicado em vidro laminado.
Funciona com o perfil 
superior APC-8812 a 8816 
ou APC-8822 a 8826.
Existe Dir. / Esq.

Carro em AN (Alumínio 
Anodizado) com SOFTTOUCH 
para porta de correr. 
Suporta de 30 a 45 Kg, com 
largura mínima de 740 mm. 
Aplicado em vidro laminado 
Funciona com o perfil 
superior APC-8812 a 8816 
ou APC-8822 a 8826.
Existe Dir. / Esq.

Carro em AN (Alumínio 
Anodizado) com SOFTTOUCH 
para porta de correr. 
Suporta de 45 a 68 Kg, com 
largura mínima de 1180 mm.
Aplicado em vidro laminado
Funciona com o perfil 
superior APC-8812 a 8816 
ou APC-8822 a 8826.
Existe Dir. / Esq.

Batente para carros 
com SOFTTOUCH em NY 
(Nylon).
Funciona com o perfil 
superior APC-8812 a 8816 
ou APC-8822 a 8826.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

333 x 42 mm. 364 x 42 mm. 586 x 42 mm. 40 x 32 x 15 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

M8810/20 - Vidro de 6 a 
10 mm.

----
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Vidro 6  a 10 mm
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TETO

CHÃO

/ M8810/20 / Dimensões:

TETO

CHÃO

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

L

L / 2 + 25mm

L / 2 + 25mm

1180 mm mínimo.

Larguras mínimas de porta para montagem do Sistema SOFTTOUCH consoante o peso.

DE 90 A 135 KG.60 A 90 KG.ATÉ 60 KG.

740 mm mínimo.670 mm mínimo.

1180 mm mínimo.

DE 90 A 135 KG.60 A 90 KG.ATÉ 60 KG.

740 mm mínimo.670 mm mínimo.

Aperto frontal.

Aperto topo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-8810/20



U.54 SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER  / CATÁLOGO GERAL 2017



U.55CATÁLOGO GERAL 2017 /  SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER

PCR - SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER
CATÁLOGO GERAL 2017

PCR-9200D ou E PCR-9210D ou E PCR-9220
Sistema Slide de uma porta + 
vidro fixo.

Sistema Slide de uma porta + dois vidros fixos. Sistema Slide de duas portas + dois vidros fixos.

PCR-9225D ou E PCR-9230 PCR-9255 PCR-9235D ou E
Sistema Slide de uma porta + 
vidro fixo com a mesma altura.

Sistema Slide de uma porta para aperto 
à parede.
Vista pelo interior.

Sistema Slide de uma porta de 
madeira para aperto à parede.
Vista pelo interior.

Sis. Slide de uma porta + vidro fixo + bandeira.

PCR-9270 PCR-9280D ou E PCR-9290
Sistema Slide duplo de duas portas para aperto 
ao teto.

Sistema Slide de uma porta + dois vidros fixos 
a 90º.

Sistema Slide de duas portas + dois vidros fixos a 90º.

PCR-9240 PCR-9250 PCR-9260
Sistema Slide de duas portas para aperto à parede.
Vista pelo interior.

Sistema Slide de uma porta para aperto 
ao teto.

Sistema Slide de duas portas para aperto ao teto.

SISTEMA PCR-9200
Sistema de porta de correr com tubo ø20 mm para vidro e madeira.

Construído em Aço Inox escovado ou polido, este sistema tem como particularidade o reduzido tamanho dos seus componentes. O tubo de ø20 mm 
juntamente com as roldanas e restantes componentes formam um conjunto distinto que marca pela simplicidade e design minimalista.
O mecanismo superior associado à guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
É um sistema extremamente versátil pois permite um grande número de soluções possíveis, sejam elas com ou sem vidro fixo, seja este a par 
do conjunto ou a 90º, permitindo em algumas situações a sua aplicação em portas de madeira.
Estamos certos que dentro da série 9200 vai encontrar a solução que procura.

OPÇÕES DE MONTAGEM

25 - 40 mm

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.

Sistema standard L = 2400 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

Máx. L = 1800 mm.

VIDRO FIXOVIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 2400 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXOVIDRO FIXO

Sistema standard L = 1400 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1400 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 2400 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO MÓVELVIDRO MÓVEL

Máx. em varão maciço, L = 1400 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 1400 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

Máx. em varão maciço, L = 1400 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-9200

APC-9201 APC-9202 APC-9204 APC-9205 APC-9206* APC-9207
Roldana em IE (Inox Escovado) 
com ø35 mm para tubo 
/ varão de ø20 mm, com 
fixação vertical, para vidro 
de 6 a 8mm.
Carga máxima por roldana 
de 25 kg.

Batente para roldana em IE 
(Inox Escovado), aplicado em 
tubo / varão de ø20 mm.

Pater para aperto lateral à 
parede em IE (Inox Escovado), 
para tubo de ø20 mm.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) com 30 mm, para 
porta de correr.
Para vidro de 6 a 10 mm. 
Indicar espessura de vidro 
no pedido.

Tubo em IE (Inox Escovado) 
com ø20 mm para roldana.
Medida standard 1000 mm. 
Em opção existe o varão 
maciço APC-9214.

União tubular para vidro 
fixo em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø20 mm.
Para vidro de 6 a 8 mm.
Vidro 10 mm a indicar no 
pedido.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

138 x 35 x 30 mm. 27 x 45 x 13 mm. ø28 x 18 mm. 16 x 16 x 30 mm. ø20 mm x C.
C = comprimento em mm..

----

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

---- ---- ---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

APC-9208 APC-9209 APC-9211 APC-9212 APC-9214* APC-9218
União terminal tubular para 
vidro fixo em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø20 mm.
Para vidro de 6 a 8 mm. 
Vidro 10 mm a indicar no 
pedido.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) com 30 mm, 
para porta de correr, com 
fixação para vidro fixo.
Para vidro de 6 a 10 mm 
Indicar no pedido Dir./Esq. 
e espessura de vidro.

União dupla tubular para 
dois vidros fixos em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø20 mm.
Para vidro de 6 a 8 mm. 
Vidro 10 mm a indicar no 
pedido.

União terminal dupla tubular 
para dois vidros fixos em IE 
(Inox Escovado).
Para tubo de ø20 mm.
Para vidro de 6 a 8 mm. 
Vidro 10 mm a indicar no 
pedido.

Varão maciço em IE (Inox 
Escovado) de ø20 mm, com 
furações.
Medida standard 1000 mm.

Pater para aperto lateral 
a vidro fixo, em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø20 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

---- 30 x 30 x 15 mm. ---- ---- ø20 mm x C.
C = comprimento em mm.

ø28 x 32 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

---- Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

---- Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

APC-9226 APC-9231 APC-9232 APC-9251 APC-9252 APC-9256
União tubular vertical 
para vidro fixo em IE (Inox 
Escovado), para tubo de 
ø20 mm. Utilizada quando 
o vidro fixo é da mesma 
altura da porta.
Para vidro de 6 a 8 mm. 
Vidro 10 mm a indicar no 
pedido.

União tubular para fixação 
à parede em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø20 mm.

União terminal tubular para 
fixação à parede em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø20 mm.

União tubular para 
fixação ao teto em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø20 mm.

União terminal tubular para 
fixação ao teto em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø20 mm.

Roldana em IE (Inox Escovado) 
com ø35 mm para tubo / 
varão de ø20 mm, aplicada 
em portas de madeira com 
esp. de 25 a 40 mm.
A carga máxima por roldana 
é de 25 Kg.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

20 x 101 mm. ---- ---- ø40 x 73 mm. ø40 x 73 mm. 75 x 66 x 25 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

---- ---- ---- ----- Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

APC-9271 APC-9272 APC-9281 APC-9291 APC-9292 APC-7657
União tubular dupla para 
fixação ao teto em IE (Inox 
Escovado).
Para tubo de ø20 mm.

União terminal tubular 
dupla para fixação ao teto 
em IE (Inox Escovado).
Para tubo de ø20 mm.

União tubular 90º com fixação 
a vidro fixo a 90º, em IE 
(Inox Escovado), para tubo 
de ø20 mm.
Para vidro de 6 a 8 mm. Vidro 
10 mm a indicar no pedido.
Indicar no pedido Dir. / 
Esq. e espessura de vidro.

União tubular 90º em IE 
(Inox Escovado), para tubo 
de ø20 mm.

União tubular 90º com 
fixação dupla a vidros fixos 
em IE (Inox Escovado), para 
tubo de ø20 mm.
Para vidro de 6 a 8 mm. Vidro 
10 mm a indicar no pedido.
Indicar pedido Dir. / Esq. e 
espessura de vidro.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado), para portas de 
correr de madeira.
Usada nos Sistemas 
PCR-7080/90, 7100, 7600 
e 9200.

DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

ø40 x 73 mm. ø40 x 73 mm. ---- ---- ---- 45 x 13 x 20 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

---- Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.

Consultar informação técnica 
do Sistema 9200.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-9200 
- Para todas as soluções dentro do Sistema PCR-9200, a distância entre vidro fixo e porta é de 5 mm.

* O tubo APC-9206 ou varão APC-9214 são fornecidos com furação standard de acordo com a opção de montagem escolhida quando o seu comprimento for inferior ou 
igual às medidas máximas estipuladas. Se o tubo / varão exceder estas medidas ou se indicar no pedido este será fornecido sem furação.
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PCR-9430 PCR-9480D ou E PCR-9485D ou E PCR-9490
Sistema Slide de uma porta. Sistema Slide de uma porta + dois 

vidros fixos, sendo um a 90º.
Sistema Slide de uma porta + três 
vidros fixos, sendo dois a 90º.

Sistema Slide de duas portas a 90º + 
dois vidros fixos a 90º.

PCR-9400D ou E PCR-9410D ou E PCR-9420
Sistema Slide de uma porta + vidro fixo. Sistema Slide de uma porta + dois vidros fixos. Sistema Slide de duas portas + dois vidros fixos.

SISTEMA PCR-9400
Sistema de correr com barra retangular para vidro.

Projetado e desenvolvido para proporcionar qualidade e durabilidade, este sistema de portas de correr é construído em Aço Inox, 
tornando-se a opção ideal para as diversas aplicações do dia-a-dia.
É um sistema clássico de portas de correr onde a simplicidade é a palavra de ordem, e em que a barra de deslizamento se encontra na parte 
superior, permitindo a sua montagem em paredes. No chão fica apenas uma pequena guia, que mantém o alinhamento do conjunto.
O mecanismo superior em conjunto com a guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.
Na sua conceção a nossa equipa técnica preocupou-se em garantir-lhe um aspeto clean para além de toda a funcionalidade que lhe é associada.
Este sistema apresenta uma grande versatilidade e permite a criação de múltiplas conjugações, adaptando-se às mais diversas situações 
que podemos encontrar.
Da simplicidade de um Sistema Slide de uma porta, passando pelas várias opções de vidro fixo + porta, incluindo algumas com vidros a 
90º, estamos certos de que este sistema irá ao encontro das suas necessidades, quer estéticas quer técnicas.

Máx. 1200 mm

Máx. L = 2400 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 1100 mm.

VIDRO FIXO

Máx. L = 800 mm.

• Aço Inox norma EN 1.4301 (AISI 304), e EN 1.4401 (AISI 316).
• Acabamento Escovado ou Polido.
• Especifico para vidro de 6 a 10 mm de espessura.
• Para portas de até 50 Kg de peso. 
• Múltiplas possibilidades de montagem.
• Fácil instalação e manutenção.

OPÇÕES DE MONTAGEM

Máx. L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. 870 mm

Máx. L = 2250 mm.

VIDRO FIXO VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 1500 mm.

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Máx. L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

Sistema standard L = 1500 mm.
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APC-9408 APC-9409 APC-9431 APC-9491 APC-9205
Pater de aperto lateral a vidro 
fixo em IE (Inox Escovado), 
para barra retangular APC-9406.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) com fixação a 
vidro fixo, para porta de correr. 
Para vidro de 6 a 10 mm. 
Indicar no pedido espessura 
vidro e se é Dir / Esq.

União de barra retangular 
com parede em IE (Inox 
Escovado).

União de barra APC-9406 a 
90º em IE (Inox Escovado).

Guia de chão em IE (Inox 
Escovado) com 30 mm, para 
porta de correr.
Para vidro de 6 a 10 mm. 
Indicar espessura de vidro 
no pedido.

DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

33 x 42 x 15 mm. 16 x 30 mm. ø20 mm. 40 x 30 x 30 mm. 30 x 16 x 16 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 9400.

----

A

L C

COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA PCR-9400

APC-9401 APC-9402 APC-9403 APC-9404 APC-9406* APC-9407
Roldana de aperto direto ao 
vidro em IE (Inox Escovado) para 
barra retangular APC-9406.
Carga máxima por roldana 
de 25 Kg.

Batente para roldana APC-
9401em IE (Inox Escovado). 
Aplicado em barra retangular 
referência APC-9406.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Pino de segurança em IE (Inox 
Escovado), aplicado com a 
roldana referência APC-9401, 
para vidro de 6 a 10 mm.
Indicar espessura de vidro 
no pedido.

Pater de aperto lateral á
parede em IE (Inox Escovado), 
para barra retangular APC-9406.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

Barra retangular em IE (Inox 
Escovado) para roldana APC-
9401, fornecida com furação 
standard até à largura máxima 
da opção de montagem. 
Fornecida sem furação acima 
das larguras máximas, ou se 
indicado no pedido.

União de vidro fixo com barra 
retangular em IE (Inox Escovado), 
para vidro de 6 a 10 mm.
Indicar espessura de vidro 
no pedido.

DIMENSÃO: DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO: DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO (AxLxC):

ø32 mm. 53 x 13 x 14 mm. ø16 mm. 42 x 14 x 14 mm. 30 x 8 mm x C.
C = comprimento em mm.

ø20 mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

M9400 - Vidro 6 a 10 mm. ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 9400.

---- ---- Consultar informação técnica 
do Sistema 9400.

A

L

C A

L

C

A

L

C

Sistema PCR-9400. Vidro não incluído.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA SISTEMA PCR-9400 

* A barra retangular APC-9406 é fornecida com furação standard de acordo com a opção de montagem escolhida quando o seu comprimento for inferior ou igual às 
medidas máximas estipuladas. Se a barra exceder estas medidas ou se indicar no pedido esta será fornecida sem furação.
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APC-3711 APC-5008 APC-7204 APC-7301 APC-7302
Rodízio de apoio para porta 
de correr em CM (Cromado 
Mate) como base.
Indicar no pedido Dir. / Esq

Fixação para porta de correr
(sem carro), em CM (Cromado 
Mate) como base, roscada M8.

Pino de segurança para aplicar 
com roldana APC-7201. 
Evita que esta saia do tubo 
/ varão.
Para vidro de 8 a 10 mm.
Indicar espessura de vidro 
no pedido.

Batente regulável de roldana, 
em Aço Inox, para tubo / 
varão de ø25 mm.

Suporte de tubo / varão 
a vidro fixo laminado, em 
Aço Inox. Para tubo / varão 
de ø25 mm.

DIMENSÃO: DIMENSÃO (AxLxC): DIMENSÃO: DIMENSÃO: DIMENSÃO:

45 x 35 x 20 mm. 90 x 45 mm. ø20 x 48 mm. ø25 x 62 x 110 mm. ø25 x 67mm.

ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE: ENTALHE:

---- M5002 - Vidro de 8 a 10 mm.
Vidro 12 e 15 mm sob consulta.

Furo ø10 mm. ---- ----

OUTROS ACESSÓRIOS DE PORTAS DE CORRER

APC-3711

APC-7204
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PARQUEAMENTO PADRÃO PARQUEAMENTO EM UMA CAIXA / BOLSO

Com o painel final pivotante como possível folha (porta) de acesso (esquerda 
ou direita, ou esquerda e direita).

Apenas painéis deslizantes ou painéis de dupla ação (esquerda ou direita, ou 
esquerda e direita).

PARQUEAMENTO EM NICHO

Com o painel final pivotante como possível folha (porta) de acesso (esquerda 
ou direita, ou à esquerda e à direita).

SISTEMA COM PARQUEAMENTO PK20
Sistema de painéis deslizantes em vidro, com parqueamento.

O sistema de painéis deslizantes horizontais pode ser usado em diferentes tipos de projetos, para aplicações internas e externas.
É um sistema que pode satisfazer uma vasta gama de requisitos em relação ao estilo, material de revestimento ou de cor, e também pode 
ser equipado com painéis individuais para executar funções especiais, quando a fachada é aberta.
A utilização adicional da subestrutura específica garante um planeamento flexível de todas as variantes de sistemas, bem como 
proporciona a instalação simples, máxima fiabilidade e excelente segurança de todo o sistema.
Pode ser parqueado em várias posições diferentes. Os painéis podem ser alinhados em paralelo ou perpendiculares relativamente à 
fachada, podem ficar visíveis ou escondidos atrás de colunas, etc.
Outra possibilidade é a de estacionar o sistema em linha, mas fora do caminho, seja por trás de uma parede ou de um nicho.

•	 Sistema em Alumínio.
•	 Para vidro de 10 a 12mm de espessura.
•	 Para painéis até 150 Kg/m.
•	 Altura máxima até 4000 mm dependendo do sistema.
•	 Múltiplas possibilidades de montagem.
•	 Fácil manuseamento.

OPÇÕES DE MONTAGEM
PAINÉIS PARQUEADOS A 90 °, TRANSVERSAIS AO SENTIDO DE DESLOCAMENTO
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PARQ. C/ REARRANJO C/ PASSAGEM SECUNDÁRIA (SEM PAINEL EXTREMO PIVOTANTE)

Por trás da projeção da parede / tela do lado fixo (esquerda ou direita, ou 
esquerda e direita).

PARQUEAMENTO ATRÁS DO PAINEL FINAL

(Esquerda ou direita, ou esquerda e direita)

PARQUEAMENTO EM CAIXA OU NICHO, ATRÁS DO PAINEL FINAL

Apenas painéis deslizantes, por volta de 135 ° offset (esquerda ou direita, ou 
esquerda e direita)

LINHA DE PARQUEAMENTO 135º ATRÁS DA COLUNA

Com o painel final como possível da folha de acesso (esquerda ou direita, ou 
esquerda e direita).

PARQUEAMENTO EM ÂNGULO AGUDO

Todos os painéis colocada em posição com o rolete de faixa traseira.
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LINHA DE PARQUEAMENTO A 135º

(Esquerda ou direita, ou esquerda e direita).

LINHA DE PARQUEAMENTO DESLOCADA EM NICHO

Com o painel dobrável como ligação à parede. Altura máxima do sistema é = 3000 mm.
(Esquerda ou direita, ou esquerda e direita).

PARQUEAMENTO ATRÁS DE PAINÉIS FIXOS

(Esquerda ou direita, ou esquerda e direita).

X Detalhe X

Detalhe X

LINHA DE PARQUEAMENTO COM ÂNGULO DE 5º LINHA DE PARQUEAMENTO PARALELO

Para um pequeno número de painéis (até 6).
(Esquerda ou direita, ou esquerda e direita).

Para um grande número de painéis.
(Esquerda ou direita, ou esquerda e direita).

PAINÉIS PARQUEADOS PARALELAMENTE AO SENTIDO DE DESLOCAMENTO

Painel deslizante com o painel 
dobrável final fechado na parede.

Painel deslizante 1

Painel deslizante com o painel 
dobrável final pronto para deslizar  
para a linha de parqueamento.
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PARQUEAMENTO NA FRENTE DE UMA PAREDE A 90º COM UMA SECÇÃO 
ANGULAR DE 90º, SEM PAINEL PIVOTANTE DE FECHO

PARQUEAMENTO NA PAREDE, EM COMPARTIMENTO FECHADO, ATRÁS 
DO PAINEL PIVOTANTE FINAL

TIPOLOGIAS DE PARQUEAMENTO ESPECIAIS

LINHA DE PARQUEAMENTO 90º ATRÁS DA COLUNA LINHA DE PARQUEAMENTO DESLOCADA PARA ALÉM DO PAINEL PIVOTANTE

Com o painel final pivotante como possível folha (porta) de acesso.
(Esquerda ou direita, ou esquerda e direita).

(Esquerda ou direita, ou esquerda e direita).

Sistema fechado
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PARQUEAMENTO DE PAINÉIS COM LARGURA VARIÁVEL

PARQUEAMENTO SEM LINHAS DE PARQUEAR, COM 4 PAINÉIS (2 PAINÉIS FINAIS PIVOTANTES E 2 PAINÉIS DESLIZANTES)

Parede fechada
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PORTAS AUTOMÁTICAS AT10
Automatismo para portas de correr de uma ou duas folhas.

O automatismo PCR-AT10 permite criar sistemas versáteis que oferecem a solução perfeita para todas as aplicações e exigências.
Está equipado com a tecnologia de ponta que cumpre todas as exigências impostas em termos de adaptabilidade a diferentes larguras 
de portas, capacidade de peso da porta e funcionalidades.
É um sistema que funciona tanto em portas de correr de uma ou duas folhas.
O seu design modular proporciona uma base ideal para a implementação de novas ideias e conceitos individuais na concepção e 
construção de sistemas de portas de correr, podendo ser utilizado com vários tipos de perfil, mesmo com vidro fixo.

• Automatismo para portas de correr de uma ou duas folhas.
• Perfil superior em Alumínio.
• Para painéis até 1x 200 Kg uma folha, ou 2x160 Kg duas folhas.
• Altura de passagem, de 2100 a 3200 mm (varia com opção de montagem).
• Largura de passagem, de 700 a 3100 mm (varia com opção de montagem).
• Possibilidades de montagem em vários tipos de perfis.
• Vasta gama de acessórios disponíveis.

OPÇÕES DE MONTAGEM
2 PORTAS 1 PORTA

2 PORTAS + 2 VIDROS FIXOS 1 PORTA + VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXOVIDRO FIXO

Activador 230/240 V AC
50/60 Hz

Activador

EXEMPLO

PARA OUTRAS OPÇÕES OU OUTROS MODELOS CONTACTE O 
NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL.



U.72 SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER  / CATÁLOGO GERAL 2017



U.73CATÁLOGO GERAL 2017 /  SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER

PCR - SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER
CATÁLOGO GERAL 2017

PORTAS GIRATÓRIAS GR80
Sistema de porta giratória de duas asas.

O sistema PCR-GR80 oferece um visual único, com um concentrado de funcionalidades. Ele eleva a conveniência e a acessibilidade para 
um novo patamar, permitindo um funcionamento simples mesmo para os utilizadores de cadeiras de rodas.
A sua ampla gama de funções garante uma boa resposta em situações de tráfego elevado, aliados a uma segurança imbatível.
É de vital importância garantir a protecção interior de um edifício contra os elementos atmosféricos, correntes de ar, ruído e poeiras e 
este sistema atende a todas essas necessidade de forma abrangente.
Disponível em três tamanhos padrão, com duas portas de fuga, seja com montagem contínua, sem vitrines ou com vitrines externas, são 
adequados para uma grande variedade de aplicações.
As opções do sistema incluem um escudo de noite integrado e a escolha de qualquer parede do cilindro com vidro ou painéis de metal.

• Entrada espaçosa.
• Fácil transporte de bens volumosos.
• Apropriado para as necessidades de pessoas com deficiência.
• Seções grandes.
• Escudo nocturno integrado.
• 2 Vitrines opcionais que permitem oferecer espaço publicitário.
• Elevado padrão de segurança.
• Adequado para aplicação como porta de saída de emergência.
• Qualidade garantida.

OPÇÕES DE MONTAGEM
2 ASAS

FUNCIONALIDADES

PARA OUTRAS OPÇÕES OU OUTROS MODELOS CONTACTE O 
NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

LOCALIZAÇÃO E TIPO DE OPERADOR
Unidade motorizada aplicada na cobertura.

AUTOMÁTICA
Sim, a porta começa e pára automaticamente.
A porta gira permanentemente a baixa velocidade, 
que vai aumentado assim que uma pessoa se 
aproxima do sistema.

LIMITE DE VELOCIDADE
Sim, reduz a velocidade para aproximadamente 
1 rpm, útil por exemplo, para pessoas idosas ou 
com deficiência.

CONFIGURAÇÕES
Configuração de verão, também é útil quando 
é necessário transportar bens ou malas de 
grandes dimensões, ou mesma na entrega de 
mercadorias.

Configuração de saída de emergência.
ESCUDO NOCTURNO
Bloqueio da entrada na porta giratória, o rotor 
pode ser bloqueado electricamente.

SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO
As portas giratórias oferecem uma ampla gama de equipamentos de segurança, capazes de garantir a máxima segurança de funcionamento. 
Os principais rebordos de fecho são equipados com sensores de presença infravermelho e com tiras de contacto de segurança. As 
arestas exteriores verticais do escudo nocturno são igualmente protegidas do mesmo modo.
A área interna é monitorizada com a ajuda de uma cortina de luz infravermelha, que detecta a presença de qualquer pessoa ou objeto que 
se esteja a mover-se muito lentamente, evitando que esta seja ultrapassada pela asa. Deste modo irá reduzir imediatamente a velocidade de 
rotação do operador.
Se uma asa da porta encontra um obstáculo, a porta é parada até que a obstrução seja removida.
Todos os caminhos de comutação tem um controle contra falha.
Sensores de detecção de pré-adicionais são integrados na cobertura que analisam o movimento à frente do escudo nocturno. A faixa de 
detecção está localizado em frente da aresta de fecho principal, a partir da cobertura, para nível pouco acima do solo.
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Arménio Freitas Camões, Lda. 
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 77/105
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Portugal

GPS: N 41.20292°   W 8.54305°

T. (+351) 224 220 220 / 224 222 616
 (+351) 229 749 453 / 229 749 454
F. (+351) 224 228 919
M. (+351) 915 194 520
E. comercial@afcamoes.com
S. www.afcamoes.com

FILIAL 
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Portugal
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As informações técnicas incluídas neste catálogo podem não corresponder precisamente às cores reais, medidas e dimensões. Com o sentido de constante 
melhoria e inovação, reservamos o direito de proceder a alterações e disponibilidade dos produtos presentes neste catálogo sem aviso prévio.
Todas as medidas estão em milímetros.
Não nos responsabilizamos por qualquer erro de impressão durante a finalização deste catálogo.
É proibida a reprodução parcial ou integral deste catálogo.
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