
SISTEMA 7500
Sistema de correr de abertura mecânica sincronizada com tubo de ø25 mm, para vidro

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

SOLUÇÕES POSSÍVEIS
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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 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 em tubo ou varão de ø25 a ø45 mm, para um ou mais vidros fixos.
Sistema slide para um vidro fixo à mesma altura (Ref.: 7125).

Sistema slide para vidro fixo com varão de ø20 mm.
Sistema slide com varão de ø20 mm para aperto à parede e 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

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

SISTEMA 7500

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

ABERTURA MECÂNICA E SINCRONIZADA DAS PORTAS... 
     DESIGN DIFERENCIADOR EM AÇO INOX.

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.

Sistema slide de abertura mecânica.

/Ref.: 7500
 Sistema Slide de duas portas de abertura mecânica sincronizada 

+ dois vidros fixos para aperto a bandeira.

/Ref.: 7540
 Sistema Slide de duas portas de abertura mecânica sincronizada 

para aperto à parede.

Devido à especificidade do mecanismo presente, as Ref.: 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.

Sistema standard L = 3000 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO VIDRO FIXO

VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 3000 mm.

VIDRO MÓVEL VIDRO MÓVEL

Sistema standard L = 1500 mm.

/Ref.: 7590 (Sob consulta)
 Sistema Slide de duas portas de abertura mecânica 

sincronizada + dois vidros fixos a 90º.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

/Ref.: 7595 (Sob consulta)
 Sistema Slide de duas portas de abertura 

mecânica sincronizada + dois vidros fixos
 a 90º, para aperto a bandeira.

Sistema standard L = 1500 mm.

VIDRO MÓVEL

VIDRO FIXO

Porta deslizante de abertura mecânica sincronizada.

Sistema Slide de roldana.

Peso máximo admitido por porta.

Espessura de vidro admitida.

Tubo com ø25 mm.



    SISTEMA 7500 
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.

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

ACESSÓRIOS

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ref.: 7102
Batente para roldana, para 
tubo / varão de ø25 mm.

Ref.: 7105
Guia de chão em Inox 
com 50 mm, para porta 
de correr. 

Vidro de 8 a 10 mm
(indicar no pedido).

Ref.: 5112
Cabo em aço inox de ø3 mm.

Indicar comprimento em 
m no pedido.

Pormenor do sistema de portas de correr Ref.: 7540.Sistema de porta de correr Ref.: 7500, duas portas para aperto a bandeira. / Vidro não incluído.

Ref.: 7106 
Tubo para roldana em 
Inox com ø25 mm.
Medida standard 1000 mm.

Opção de varão maciço, 
indicar no pedido Ref.: 7114. 

Ref.: 7107 
União tubular para vidro fixo.
Para tubo de ø25 mm.

Vidro de 8 a 10 mm.

Ref.: 7109 
Guia de chão em Inox, com 
fixação para vidro fixo, para 
porta de correr.

Vidro de 8 a 10 mm
(indicar no pedido).

Indicar pedido Dir. / Esq.

Ref.: 7111 
União dupla tubular para 
dois vidros fixos.
Para tubo de ø25 mm.

Vidro de 8 a 10 mm.

•	Sistema de roldana em Aço Inox AISI-304.
•	Abertura mecânica e sincronizada das portas.
•	Acabamento polido ou escovado.
•	Tubo em Aço Inox. 
•	Múltiplas opções de montagem.
•	Funcionamento suave.
•	Específico para portas de vidro.
•	Peso máximo por porta: até 80 kg.
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Furação para Bucha Metálica de Expansão-M8

Ref.: 7114
Opção de varão maciço de 
ø25 mm, com furações.
Medida standard 1000 mm.

Ref.: 7131 
União tubular para fixação 
à parede.
Para tubo de ø25 mm.

Movimento sincronizado Movimento aplicado

Ref.: 7501 
Roldana de ø45 mm, com 
fixação vertical para tubo 
/ varão de ø25 mm.

Vidro de 8 a 10 mm.

Carga máxima por roldana:
40 Kg.

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.

Ref.: 7502 
União terminal tubular para 
vidro fixo, com roda para 
guiar cabo de aço,.
Para tubo de ø25 mm.

Vidro de 8 a 10 mm.

Ref.: 7511 
União terminal tubular 
para fixação à parede, com 
roda para guiar cabo de aço.
Para tubo de ø25 mm.


