
REVESTIMENTOS
PORTAS DE SEGURANÇA



A IMPORTÂNCIA DOS REVESTIMENTOS,

O PRAZER DA ESCOLHA.

A Dierre propõe mais de 70000 possibilidades de

revestimentos para a sua porta de segurança, permitindo

integrá-la em perfeita harmonia com todo o ambiente

envolvente e um elevado grau de personalização.

Os diversos revestimentos, estão disponíveis em vários

tipos de materiais nobres e resistentes; alumínio lacado,

aço porcelanizado, fórmicas, madeiras maciças

e de multi-extractos, com molduras aplicadas ou

pantografados, em vários tipos de acabamentos.
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Revestimento modelo NEOCLASSICO 8H



LACADOS

Os lacados estão disponíveis em várias cores standard; branco, verde, azul,

amarelo, encarnado, castanho, preto... e qualquer outra à sua escolha dentro

das cores disponíveis, da tabela “RAL”. Poderá também combinar a côr do

revestimento com a côr do aro da sua porta de segurança.

OS REVESTIMENTOS

Apesar da qualidade dos materiais empregues e dos tratamentos aplicados, como

por exemplo o verniz de base aquosa ou de poliuretano, teremos que ter

sempre em atenção os ambientes aos quais a porta será submetida, nomeadamente

aos agentes atmosféricos; sol intenso, chuva, calor, humidade excessiva...

tendo em conta estas condicionantes, a escolha dos revestimentos deverá não só

respeitar os valores estéticos, mas também se deverá ter em conta os índices de

resistência dos materiais, para se poder optimizar a durabilidade do produto.
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MADEIRAS

A madeira é um material fisicamente vivo, mesmo quando privada das suas funções

orgânicas e da árvore da sua origem. As suas características são extremamente

variáveis mesmo numa única peça, podendo encontrar-se notáveis diferenças de côr

ou textura. Esta individualidade, característica única em relação a qualquer outro

material, é ainda mais evidente nas madeiras exóticas. Das madeiras mais

importantes no nosso mercado, salientamos o mogno, o carvalho, a tola, a

kambala, a cerejeira, a faia, o castanho, a nogueira.

EXPOSIÇÃO AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS

Exposição
desaconselhada

Exposição
limitada

Exposição
com manutenção

Exposição
total



REVESTIMENTOS EM ALUMÍNIO

Mod. QQ

Mod. QM

Mod. QP

Mod. QZ

Mod. QY

Mod. Q1

Mod. QX

Mod. QW

Mod. QD

Mod. QT

Mod. QF

Mod. QE

Este catálogo apresenta apenas uma selecção de revestimentos da gama Dierre, sendo a mesma muito mais vasta, para

outros modelos queira consultar os nossos serviços comerciais.
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Os painéis de alumínio são a escolha ideal para quem

pretende muita durabilidade e pouca manutenção. São os

ideais para aplicar em locais muito expostos à acção dos

agentes atmosféricos. A diversidade de modelos é grande e

fabricam-se em quase todas as cores RAL. Também estão

disponiveis em imitação de madeira. Vários dos modelos

existentes em alumínio também se fabricam em aço inox.

Mod. QB Mod. QH Mod. QN Mod. QUMod. QJ

Mod. QV (Janela opcional)

Mod. QG



REVESTIMENTOS EM MDF HIDRÓFUGO +
PANTOGRAFADOS

Mod. 81

Mod. 18

Mod. 31

Mod. 84

Mod. 19

Mod. 32

Mod. 86

Mod. 24

Mod. 57

Mod. 82

Mod. 27

Mod. 59

REVESTIMENTOS EM MDF
COM MOLDURAS APLICADAS
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Mod. 9M / ZB Mod. 9N / ZC Mod. 9Q / ZE Mod. 9R / ZFMod. 9P / ZD

Os painéis de MDF HIDRÓFUGO são uma boa escolha para

instalar em ambientes de interior ou de exterior. Quando

directamente expostos à acção dos agentes atmosféricos, deve

ter-se em consideração que necessitam de manutenção periódica,

sendo que a periocidade deve ser estabelecida em função das

variantes climáticas do local . A diversidade de modelos é grande

e fabricam-se em quase todas as cores RAL. Também estão

disponiveis com acabamento em folha de madeira (alguns tipos).

Mod. 9P / ZD

Mod. 9N / ZC



REVESTIMENTOS MACIÇOS
Série ENTALHADOS (INTELAIATI)

Série TALHADOS À MÃO (INTAGLIATI A MANO)

Mod. 20

Mod. 42

Mod. 10

Mod. 79

Mod. 41

Mod. 12

Mod. 80

Mod. 04

Mod. 7I Mod. 7P Mod. 7H Mod. 7L
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REVESTIMENTOS FOLHEADOS
LISOS

LISOS COM INSERÇÃO

LISOS COMPOSTOS

CARVALHO FAIA vaporizada

Mod. 78 Mod. RCP-V3

MOGNO

Mod. LFT Mod.VHV-03 Mod. RCP-XA

TANGANIKA

Existem possibilidades de realizar inserção de frisos

verticais ou horizontais, em aço satinado, aço latonado

e em madeira, contrastando com a tonalidade da madeira

do próprio painel.

Existem possibilidades

de realizar este paineis

num só tipo de madeira

(contrastando o sentido

dos veios da própria

madeira), ou com dois

tipos de madeiras

diferentes.



REVESTIMENTOS FOLHEADOS +
LISOS COMPOSTOS E FREZADOS

Mod. RCP-00 Mod. RCP-01 Mod. RCP-03 Mod. RCP-05

Mod. RCP-07 Mod. RCP-10 Mod. RCP-12 Mod. RCP-H7

+
MOLDURADOS

Mod. 600SP Mod. 701PL Mod. 706TR Mod. D45TR
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PROTECÇÃO INFERIOR PARA REVESTIMENTO
(PINGADEIRA)
MADEIRA

Soleira a nivel do pavimento

Soleira com resalto

ALUMÍNIO

Soleira a nivel do pavimento

Soleira com resalto



PORMENORES DOS REVESTIMENTOS
ALUMÍNIO

PORMENORES DOS REVESTIMENTOS
ALUMÍNIO

MDF COM MOLDURAS APLICADAS

MDF HIDRÓFUGO PANTOGRAFADOS

MACIÇOS Série ENTALHADOS (INTELAIATI)



13

MACIÇOS Série TALHADOS À MÃO (INTELAIATI A MANO)

FOLHEADOS

Mod. Frezado Mod.TR

Mod. SP Mod. PL

Pormenores de frezado e molduras



SISTEMA DE FIXAÇÃO DISSIMULADO (OPCIONAL)
REVESTIMENTO INTERNO

É um sistema de fixação do painel de revestimento interno, da porta de segurança, que proporciona um

acabamento completamente plano e uniforme, que permite "dissimular" a porta, em paredes revestidas a

painéis de madeira
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DIMENSÕES DE PAINÉIS (REVESTIMENTOS)

LP

H
P

As dimensões dos painéis de revestimento

das portas de segurança, variam com a

medida das mesmas e podem também

variar com o modelo de porta, este facto

deverá ser tido em especial atenção,

quando as portas sejam adquiridas sem

revestimento na origem.

PORTA PAINEL DE REVESTIMENTO

TIPO MEDIDAS (VÃO UTIL)

(VERSÃO) ALTURA LARGURA

TOP 2000 800

TOP 2000 850

TOP 2000 900

TOP 2100 800

TOP 2100 850

TOP 2100 900

GRAFFA 2000 800

GRAFFA 2000 850

GRAFFA 2000 900

GRAFFA 2100 800

GRAFFA 2100 850

GRAFFA 2100 900

EXTERNO INTERNO

HP LP HP LP

2002 818 2002 818

2002 868 2002 868

2002 918 2002 918

2102 818 2102 818

2102 868 2102 868

2102 918 2102 918

2002 818 2027 868

2002 868 2027 918

2002 918 2027 968

2102 818 2127 868

2102 868 2127 918

2102 918 2127 968



REGRAS BÁSICAS

PARA MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS

1- Todo e qualquer revestimento aplicado em ambientes de "interior", ou seja não

expostos directamente aos agentes atmosféricos, devem ser regularmente (uma

vez por mês) limpos com a simples passagems de um pano macio e seco (no caso

de existir algum residuo que persista, deverá utilizar-se apenas um pano

humedecido com agua, sem utilização de detergentes, que obviamente são

corrosivos e danificam os revestimentos da sua Porta de Segurança).

2- No caso de aplicação em situação de exposição directa à acção dos agentes

atmosféricos (sol, chuva, gelo, humidade e salinidade), a manutenção deverá ser do

mesmo tipo da mencionada no numero anterior, mas complementada por uma

intervenção de manutenção preventiva anual, realizada por alguém com

experiência no tratamento do tipo de superficie em causa, intervenção esta que

deverá consistir num re-envernizamento do revestimento em causa. Em zonas

muito próximas do mar aconselha-se a realização de uma manutenção semestral

em lugar da anual.

3- No caso de revestimentos em aço, aluminio, formica, ou melaminicos, não sendo

materiais fisicamente vivos como a madeira requerem significativamente menos

manutenção, podendo (dependedo dos cuidados de utilização e limpeza que se

tenham) ter durabilidades que ultrapassam os 20 anos, sem nenhuma manutenção

de caracter extraordinário ou especial.



Revestimento modelo 78, com inserção de dois frisos horizontais em aço latonado.Revestimento modelo 78, com inserção de dois frisos horizontais em aço latonado.

ADVERTÊNCIA

As cores dos revestimentos e dos acabamentos dos acessórios, podem resultar alteradas na reprodução gráfica.

A Dierre S.A., reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as características dos produtos

apresentados no presente catálogo.




