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

SOLUÇÕES POSSÍVEIS

Calha do Sistema 7040. / Vidro não incluído.

SISTEMA 7030/40
Durante a sus conceção, a nossa equipa técnica preocupou-se em garantir-lhe um produto de qualidade, com um aspeto clean, 
sem comprometer o seu funcionamento.
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.
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/Ref.: 7030
 Sistema Slide de uma porta.

/Ref.: 7040
 Sistema Slide de uma porta + vidro fixo. SISTEMA 2300

SISTEMA 6998

SISTEMA 7030/40

SISTEMA 7100

SISTEMA 7200

SISTEMA 7300

SISTEMA 7400

SISTEMA 7500

SISTEMA 7600

SISTEMA 9200

SISTEMA 9400

SISTEMA 7700

SISTEMA 7800

SISTEMA 7900

SISTEMA 7080/90

SISTEMA 8810/20

Sistema slide de abertura mecânica.

Sistema slide para vidro fixo.
Sistema slide para aperto à parede e porta de madeira (Ref.: 7650).

Sistema slide inferior.

Sistema slide duplo para aperto ao teto.

SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER

Sistema de correr com barra retangular para vidro.

Sistema slide com tubo ou varão de ø25 mm, para um ou mais vidros fixos.
Sistema slide para um vidro fixo à mesma altura (Ref.: 7125).

Sistema slide com tubo ou varão de ø20 mm, para vidro fixo.
Sistema slide de aperto à parede para porta de madeira (Ref.: 9250).

Sistema de portas de correr, de calha superior.

Portas de correr tipo acordeão, de calha superior.

SISTEMA 7070

www.afcamoes.com

OCULTO OU À VISTA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO...
     OPÇÃO DE PORTA OU PORTA + VIDRO FIXO.

Aperto topoAperto frontal Aperto topo (embutido) 2 metros

3 metros

4 metros

6 metros

Tipologias de montagem da calha: Comprimentos:

As especificações dos produtos presentes neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.
É proibida a reprodução parcial ou integral deste catálogo.

SEDE
Arménio Freitas Camões, Lda. 
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 77/105
4445-403 Ermesinde
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 
Travessa da Virela, 151 - Susão
4440-728 Valongo
Portugal

Porta deslizante.

Sistema Slide de carrinho.

Peso máximo admitido por porta.

Espessura de vidro admitida.

Calha Superior.



Ref.: 7051
Jogo de acessórios para sistema de 
uma porta de correr até 60 Kg.
Aplicado com Ref.: 7032 a 7046.

Ref.: 7063 (2x), Ref.: 7066 (2x),
Ref.: 7007 (1x)

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

Ref.: 7060
Calha superior em alumínio 
para sistema de correr.

Dimensão (AxLxC):
60 mm x 70 mm x C= metros

Ref.: 7061
Calha de remate interior 
em alumínio para sistema 
de correr.

Ref.: 7062
Calha interior em alumínio 
para suporte de vidro fixo.

Ref.: 7063
Carro para porta de correr.
Suporta até 30 Kg.
Aplicado em vidro laminado.

Dimensão (C):
150 mm

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

Ref.: 7064
Carro para porta de correr. 
Suporta de 30 até 45 Kg.
Aplicado em vidro laminado.

Dimensão (C):
200 mm

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

Ref.: 7065
Carro para porta de correr.
Suporta de 45 até 68 Kg.
Aplicado em vidro laminado.

Dimensão (C):
300 mm

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

Ref.: 7067
Acessório para fixação da calha 
de remate interior (7061) e da 
calha para fixação de vidro fixo 
(7062) á calha superior (7060).

Ref.: 7068
Tampa para tapar topo da 
calha Ref.: 7060.

Dimensão (AxL):
60 mm x 70 mm

    SISTEMA 7030/40 
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.

Sistema de portas de correr Ref.: 7030 / Vidro não incluído.

Contacte-nos e ficará surpreendido com as nossas soluções nos sistemas de portas de correr. 

Detalhe do sistema de portas de correr Ref.: 7030.

ACESSÓRIOS

INFORMAÇÃO TÉCNICA
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VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

L

L / 2 + 25mm

L / 2 + 25mm

/ M7030/40 / Dimensões:

Ref.: 7066
Batente com 
amortecimento e fixação 
de carro, força de ± 7 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.

Ref.: 7052
Jogo de acessórios para sistema de 
uma porta de correr de 60 até 90 Kg.
Aplicado com Ref.: 7032 a 7046.

Ref.: 7064 (2x), Ref.: 7066 (2x), 
Ref.: 7007 (1x)

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

Ref.: 7053
Jogo de acessórios para sistema de 
uma porta de correr de 90 até 135 Kg.
Aplicado com Ref.: 7032 a 7046.

Ref.: 7065 (2x), Ref.: 7066 (2x), 
Ref.: 7007 (1x)

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

Ref.: 7069
Acessório para fixação 
frontal da calha superior
Ref.: 7060 á parede

Ref.: 7032 > 36
Calha superior em 
alumínio para porta de 
correr simples, constituída 
por Ref.: 7060, 7061e 7067.

7032 - 2 m  |  7033 - 3 m
7034 - 4 m  |   7036 - 6 m

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

Vidro Móvel Vidro Fixo 
+ Móvel Largura

Ref.: 7032 Ref.: 7042 2000 mm

Ref.: 7033 Ref.: 7043 3000 mm

Ref.: 7034 Ref.: 7044 4000 mm

Ref.: 7036 Ref.: 7046 6000 mm

A

L

C

Ref.: 7007
Guia de chão para vidro de 6 
a 12 mm.

Ref.: 7042 > 46
Calha superior em alumínio 
para porta de correr e vidro 
fixo, constituída por Ref.: 7060, 
7061, 7062 e 7067.

7042 - 2 m  |  7043 - 3 m
7044 - 4 m  |   7046 - 6 m

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


