
PORTAS DE SEGURANÇA
Série: ASSO



SOLUÇÕES DE SEGURANÇA

A série ASSO, é a solução mais indicada para quem

procura uma óptima relação qualidade-preço.A estrutura

das portas ASSO forma um monobloco compacto e

sólido, constituído por uma chapa de aço electrozincado

reforçada com perfis verticais em forma de ómega, unidos

entre si através de um eficaz sistema de soldadura por

pontos. Dos vários componentes de reforço que são

adicionados à estrutura monobloco, são de salientar os 4

pernos fixos em aço, fabricados em varão de 12mm. A

fechadura pode ser accionada por um sistema de duplo

palhetão (segredo tipo cofre), ou por cilindro (canhão) de

perfil europeu. Numa das versões (ASSO 3), a fechadura

é dotada de cilindro de serviço (vulgarmente designada

por chave de empregada).



FOTO
A

Série ASSO

Sistemas de segurança

com fechadura de duplo palhetão ou cilindro



Porta ASSO 5. Revestimento externo modelo 45 (série “intelaiati”), em madeira de carvalho tingido.

Puxadores Giugiaro Design em alumínio bronze.

Classe 2, anti-intrusão.
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A série ASSO é capaz de se adaptar a qualquer ambiente,

através da diversidade de opções, quer relativas aos revestimentos,

quer relativas aos acabamentos dos acessórios.



A base da segurança

A série ASSO, é a solução ideal para quem não prescinde da

segurança. Com a sua simplicidade e variedade de modelos,

adapta-se a todas as circunstâncias.As portas de segurança

são hoje, parte da nossa casa e da nossa vida, ainda que por

vezes passem despercebidas, elas fazem parte do nosso dia-

a-dia, dando-nos mais tranquilidade. As portas ASSO são o

melhor exemplo desta realidade, pois são hoje um elemento

“standard” na construção de qualquer apartamento.



Porta ASSO 5. Revestimento interno modelo liso, em madeira de cerejeira.

Puxadores Giugiaro Design em latão maciço.

Classe 2, anti-intrusão.
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Cilindro “New Power”, Chave-Botão e Chave-Chave

Chave de série para cilindro “M Basic” 

Chave de série, para cilindro “New Power” 

Chave “Jackey”, para cilindro “New Power” (opcional)

Versão ASSO CE
Cilindros e Chaves
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Remover a cobertura de plástico

Abrir a embalagem que contém o novo
bloco MIA, retirar o segredo que se
encontra na fechadura, com a ajuda do
extractor que acompanha a embalagem

Com uma chave de fendas, desapertar os
dois parafusos que fixam o segredo 

Inserir o novo segredo e aparafusar os
dois parafusos de fixação

Chave de duplo palhetão para bloco MIA

Chave “Scatto” para bloco MIA

Bloco MIA (segredo de duplo palhetão)
Fácil de substituir (instruções)

COM O BLOCO (SEGREDO) INTERCAMBIAVEL MIA,SE PERDER A CHAVE NÃO HÁ PROBLEMA
Para uma total segurança, as fechaduras de duplo palhetão da Dierre, beneficiam do sistema MIA, patenteado
internacionalmente e que permite infinitas substituições, sem nunca mudar a fechadura. Em caso de furto,
perca ou suspeita de cópia das chaves, basta substituir o bloco MIA
intercambiavel, por um outro novo. Uma operação rápida que qualquer um
poderá realizar sozinho em casa.



As portas ASSO são portas de segurança Dierre. Um
verdadeiro e próprio sistema de protecção que
combina a tecnologia mais avançada com a máxima
segurança, reconhecido a nível europeu através das
mais importantes certificações do sector. As portas
usufruem do certificado anti-intrusão Classe 2, ENV
1627 e de homologação pelo IFT de Rosenheim, o
instituto alemão para a investigação tecnológica dos
sistemas de fecho, uma das mais prestigiadas Entidades
de Certificação europeias, que tem como actividade a
realização de ensaios e certificação de portas e janelas.

As portas ASSO, são sistemas seguros porque a
estrutura do batente têm uma alma de aço:A folha da
porta, em cujo interior são fixados reforços verticais
especiais, permite maior resistência e rigidez a toda a
estrutura. Os pernos fixos no lado das dobradiças, que
quando a folha da porta se fecha entram nas suas
respectivas cavidades no aro, de modo a impedir o
arrombamento.A tranca inferior “Block”, que funciona
como dispositivo anti-alavanca.

A placa ao manganésio protege o lado externo da
fechadura, aumentando a resistência aos utensílios de
arrombamento.

A instalação é fácil.As dobradiças reguláveis, permitem
a afinação da posição da porta em altura.

A soleira móvel a fio de pavimento, acessório
indispensável para uma porta de segurança, é dotação
de série em todos os modelos Dierre. Protege da
passagem de correntes de ar e de poeiras, recolhendo
automaticamente quando se abre a porta.

O limitador de abertura por translação, oferece mais
uma garantia de protecção, resistindo a qualquer
empurrão com a força do aço. É aplicado directamente
ao aro e acciona-se fazendo deslizar horizontalmente
o botão colocado na face interna do batente da porta.
Guarnições colocadas ao longo de todo o perímetro
do batente da porta
e no aro (em
PVC ou EPDM),
garantem um maior
isolamento ao ar e
um fechar mais
silencioso.

DETALHES DE SEGURANÇA

IFT de Rosenheim
Instituto alemão
de certificação e
ensaios a sistemas
de segurança
de portas e janelas



Certificação IFTLimitador de abertura

Soleira Móvel Regulável

Pernos fixos

Guarnição e perfil de remate anti-corte
(versão Graffa)

Guarnição e perfil de remate anti-corte
(versão TOP)

Tranca inferior lateral “Block”

Escudo de protecção ao cilindro
(versão CE)
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ACABAMENTOS COM ESTILO

Cada detalhe das portas de segurança Dierre está pensado para entrar em harmonia com o

seu ambiente. Os acabamentos do puxadores, podem ser em bronze, prateados, em latão

polido, em preto ou em branco.

Puxador Creta (Versão Graffa)

Puxadores Giugiaro Design (Versão TOP)



Os acabamentos dos aros das portas de segurança,

além da cor castanha de série, estão também

disponiveis, como opção, nas diversas cores RAL,

permitindo assim personalizar os mesmos.Também

poderá escolher para os perfis de remate, uma das

cores disponiveis que melhor combine com os

acabamentos da porta.
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Poderá também personalizar a sua porta com acessórios opcionais, como por exemplo as

coberturas de dobradiça “Modern” ou “Classic”, a combinar com o acabamento escolhido para

o puxadores.

Modern prateada

Aro: variantes de cor

Classic latão



SOLUÇÕES ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES 

Além das variantes relativas aos modelos de portas com estruturas e medidas de série, podem

ser realizadas a seu gosto, várias soluções alternativas no que respeita à composição estrutural

do vão de porta, incorporando bandeiras superiores e/ou laterais envidraçadas ou revestidas

como o batente da porta, como exemplificam os desenhos aqui apresentados.

Porta com bandeira em arco Porta com duas bandeiras leterais
e bandeira superior

Porta com bandeira lateral



Porta ASSO 5, com revestimento externo modelo 7K (série “impero”), em madeira de Nogueira envelhecida.

Puxadores em latão.

Classe 2, anti-intrusão.
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ESQUEMAS TÉCNICOS (instalação)
Série ASSO, versão TOP LINE

UNHA

PARAFUSO AUTOROSCANTE

KIT DE ACABAMENTO EM MADEIRA
COMPREENDE 6 PEÇAS
210 E – MULTI-EXTRACTO
209 E – MACIÇO
310 E – MULTI-EXTRACTO LACADO

219 E – PEÇA EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO
CONJUNTO COMPOSTO POR 3 PEÇAS

136 R –
PEÇA METÁLICA DE FIXAÇÃO DO KIT

316 E – GUARNIÇÃO ANGULAR PARA
COBERTURA DO ARO LADO INTERNO

316 E – GUARNIÇÃO ANGULAR PARA
COBERTURA DO ARO LADO EXTERNO

PORCA M8

PORCA M8

PARAFUSO

LADO INTERNO

PRÉ-ARO

ARO

AB A B

PAREDE

UNHA

PORCA M8 PORCA M8

PARAFUSO
LADO INTERNO

PRÉ-AROREBOCO ARO

A B A B

PAREDE

UNHA

PORCA M8PORCA M8

PARAFUSO
LADO INTERNO

PRÉ-ARO

ARO

PEDRA MÁRMOREREBOCO

PAREDE

AB A B

MONTAGEM COM

ACABAMENTO

EM MÁRMORE

MONTAGEM COM

ACABAMENTO

EM ESTUQUE

MONTAGEM COM

ACABAMENTO

EM MADEIRA

Vista interna dos perfis de remate e de fixação
do revestimento interno na versão TOP
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ESQUEMAS TÉCNICOS (instalação)
Série ASSO, versão GRAFFA

Vista interna dos perfis de remate e de fixação
do revestimento interno na versão GRAFFA

UNHA

PARAFUSO AUTOROSCANTE

KIT DE ACABAMENTO EM MADEIRA
COMPREENDE 6 PEÇAS
210 E – MULTI-EXTRACTO
209 E – MACIÇO
310 E – MULTI-EXTRACTO LACADO

219 E – PEÇA EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO
CONJUNTO COMPOSTO POR 3 PEÇAS

136 R –
PEÇA METÁLICA DE FIXAÇÃO DO KIT

316 E – GUARNIÇÃO ANGULAR PARA
COBERTURA DO ARO LADO INTERNO

316 E – GUARNIÇÃO ANGULAR PARA
COBERTURA DO ARO LADO EXTERNO

PORCA M8

PORCA M8

PARAFUSO

LADO INTERNO

PRÉ-ARO

ARO

AB A B

PAREDE

UNHA

PORCA M8 PORCA M8

PARAFUSO
LADO INTERNO

PRÉ-AROREBOCO ARO

A B A B

PAREDE

UNHA

PORCA M8PORCA M8

PARAFUSO
LADO INTERNO

PRÉ-ARO

ARO

PEDRA MÁRMOREREBOCO

PAREDE

AB A B

MONTAGEM COM

ACABAMENTO

EM MÁRMORE

MONTAGEM COM

ACABAMENTO

EM ESTUQUE

MONTAGEM COM

ACABAMENTO

EM MADEIRA



ESQUEMAS TÉCNICOS
Alternativas de aro e pré-aro Dimensões em milímetros
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STANDARD PARA
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STANDARD PARA

ARO E PRÉ-ARO

REDUZIDO

MEDIDAS

STANDARD PARA

ARO E PRÉ-ARO

SUPER REDUZIDO
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ASSO 3
TOP

ASSO 5
TOP

ASSO 5
TOP CE

ASSO 5
GRAFFA

ASSO 5
GRAFFA CEEXTRAS (OPCIONAIS)

Série ASSO
Equipamentos de série e opcionais

Após escolher o modelo de porta que mais se adequa às suas necessidades, e os revestimentos
interno e externo que mais lhe agradam, poderá ainda escolher outros complementos
opcionais que lhe permitem personalizar a sua porta de segurança e assim adaptá-la ao
ambiente da decoração da sua casa.

Fechadura de duplo palhetão • • •
Fechadura de cilindro de alta segurança • •
Fechadura com cilindro de serviço •
Escudo de alta segurança para cilindro • •
Placa ao manganésio, prot. Fechadura • • • • •
Chave de obra • • • • •
Bloco Mia com 3 chaves (2 fixas + 1 Scatto) • •
Bloco Mia com 3 chaves atra fixas •
Tranca lateral inferior "Block" • • • • •
Tranca superior • • • • •
Soleira movel pára-ventos • • • • •
Pernos fixos de segurança (4 unidades) • • • • •
Perfis de remate em "L" ,castanho escuro • • •
Perfis de remate em "U" ,castanho escuro • •
Perfis de fix. rev. Interno em madeira • • •
Guarnição vedante Hi-Tech (perimetral) • • •
Guarnição vedante EPDM (perimetral) • •
Duas dobradiças reguláveis • • • • •
Limitador de abertura (mov. translacção) • • • • •
Puxadores "Giugiaro Design" em côr bronze • • •
Puxadores "Creta" em côr bronze • •
Aro castanho escuro • • • • •
Dipositivo anti-cartão (protecção ao trinco) • • • • •
Espreitador de grande angular • • • • •
Certificação de abatimento acustico 35db • • • • •
Homologação anti-intrusão classe 2 • • • • •

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE ASSO 3
TOP

ASSO 5
TOP

ASSO 5
TOP CE

ASSO 5
GRAFFA

ASSO 5
GRAFFA CE

Coberturas decorativas para dobradiças • • • • •
Puxadores em côr inox, branco, preto ou latão • • •
Puxadores em côr inox • •
Testa electrica montada no aro da porta (12V) • • • • •
Cilindro de segurança "M Basic" (5 chaves) • •
Cilindro de Seg. "New Power" (3 chaves) • •
Cilindro de serviço com 3 chaves •
Chave "Scatto" (dobrável) •
Chave "Jackey" • •
Perfis de remate em branco ou nikel • • • • •
Perfis de remate em inox ou latão • • •
Aro em côr não "standard" (RAL a escolher) • • • • •
Aro em côr cinza nickel (prateado) • • • • •
Tratamento anti-corrosão • • • • •
Isolamento com lã de rocha (versão CF-30) • • • •
"Kit" certificação abatimento acustico 38db • • • • •
Amestragem de cilindros • •

NOTA IMPORTANTE: As versões ASSO 6 apenas diferem das ASSO 5 por não contemplarem a tranca lateral inferior "block"



ASSO 5
Porta de segurança com fechadura de duplo palhetão ou com fechadura de
cilindro (versão CE)

Perfil de fixação de revestimento interno

Tranca superior

Omega de reforço vertical

Perfis de remate

Espreitador de grande angular

Limitador de abertura

Fechadura

Pernos fixos anti-alavanca

Dobradiça regulável

Tranca inferior lateral "Block"

Parafuso de regulação da soleira movel

Soleira móvel

Chumbador de fixação à parede

Aro da porta

Pré-aro

ASSO 5

1 Fechadura 

2 Pernos fixos

3 Tranca "Block"

4 Tranca superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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ASSO 6
Porta de segurança com fechadura de duplo palhetão ou com fechadura de
cilindro (versão CE)

Perfil de fixação de revestimento interno

Tranca superior

Omega de reforço vertical

Espreitador de grande angular

Perfis de remate

Limitador de abertura

Fechadura

Pernos fixos anti-alavanca

Dobradiça regulável

Parafuso de regulação da soleira móvel

Soleira móvel

Chumbador de fixação à parede

Aro da porta

Pré-aro

ASSO 6

1 Fechadura 

2 Pernos fixos

3 Tranca superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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ASSO 3
Porta de segurança com fechadura de duplo palhetão e cilindro de serviço

Perfil de fixação de revestimento interno

Tranca superior

Omega de reforço vertical

Espreitador de grande angular

Perfis de remate

Limitador de abertura

Fechadura de duplo palhetão e cilindro de serviço

Pernos fixos anti-alavanca

Dobradiça regulável

Tranca inferior lateral "Block"

Parafuso de regulação da soleira movel

Soleira móvel

Chumbador de fixação à parede

Aro da porta

Pré-aro

ASSO 3

1 Fechadura 

2 Pernos fixos

3 Tranca "Block"

4 Tranca superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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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.

QUADRO DE DIMENSÕES
As dimensões referem-se ao vão útil de passagem Dimensões em milímetros

QUADRO DE DIMENSÕES STANDARD

LARGURA

ALTURA 800 850 900

2000 2000 x 800 2000 x 850 2000 x 900

2100 2100 x 800 2100 x 850 2100 x 900

PORTAS DE 1 BATENTE




