
MEGADOORS
fÁbricas

Líder em Portas Automáticas

São PAULO - SP

fabricasp@megadoors.com.br
(11) 2747-5152

LONDRINA - PR
(43) 3347-5155

DUQUE DE CAXIAS - RJ

(21) 2776-8620
SÃO leopoldo - RS

(51) 3582-3961

megadoors.com.br

fabricapr@megadoors.com.br fabricarj@megadoors.com.br fabricars@megadoors.com.br

BELO HORIZONTE - MG

(31) 3334-7623
fabricamg@megadoors.com.br

CATáLOGO de cores

acionamentos

ABRIGO de DOCA

NIVELADORA de DOCA

quem somos
A MEGADOORS é a maior empresa e Líder em portas 
automáticas no Brasil. Nossas fábricas são estruturadas e 
padronizadas com equipamentos modernos de alta 
tecnologia, dessa forma oferecemos um produto com 
altíssimo padrão de qualidade.
Com fábricas localizadas em diversos estados, oferecemos 
rapidez e pronto atendimento com nossos representantes e 
revendedores autorizados em todo o Brasil. 
Estamos sempre buscando as melhores soluções no mundo 
para garantir a melhor porta de enrolar, nunca esquecendo 
da transparência e ética com nossos clientes/parceiros.

por que contratar
a megadoors?

EM
PRESA

fábricas

FÁBRICA SP 

FÁBRICA MG

FÁBRICA RS FÁBRICA PR

FÁBRICA RJ

MEGADOORSLíder em Portas Automáticas

enrolar industrial enrolar residencial seccionada industrial seccionada residencial

Catálogo Portas Rápidas
Portas Seccionadas
Niveladora de Doca

Abrigo de Doca

Por que só na MEGADOORS você encontra:
• Padronização de qualidade, produção e instalação em todas as fábricas

• Setor de projetos com acompanhamento de Engenheiros Especializados 
• Insumos de qualidade adquiridos diretamente de Grandes Siderúrgicas

• Pintura Epoxi Eletrostática
• Equipamentos de Última Geração
• Acessórios Exclusivos • Frota Própria • 5 Fábricas no Brasil

enrolar Rápida empacotamento Rápida frigorificada Rápida corta fogo 

DOORS

seccionada residencial

RADAR CONTROLE REM. PAINELLAÇO INDUTIVOFOTOCÉLULA

amarelo
RAl 1003

VERDE
RAl 6026

LARANJA
RAl 2004

AZUL
RAl 5002

VERMELHO
RAl 2004

branco
RAl 9016

cinza
RAl 7038

 o Abrigo de doca
O abrigo de doca é formado por uma 

estrutura perimetral que suporta um 

conjunto de folhas de lona que 

se encaixam na carreta.

São projetados para garantir a integridade 

dos produtos transportados,

gerando economia de energia e 

estabilizando temperaturas, proporcionando 

melhor higiene nos interiores e graças 

ao seu sistema de sinalização, facilitam as 

manobras de aproximação dos caminhões, 

sem afetar a velocidade no carregamento e 

operações de carga e descarga.

 Niveladora de doca
Foram desenvolvidas para utilização 

em docas de carga e descarga, servindo 
de ponte entre a doca de concreto e o 
piso da carroceria do veículo, oscilando 

para compensar a variação da altura do 
piso da carroceria durante a operação, 

permitindo o acesso de carrinhos, 
paleteiras, empilhadeiras e outros, 

para tornar segura a operação 
de carga e descarga sendo assim 

otimizando o tempo sem prejudicar a 
segurança da operação.
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PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento
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fÁbricas

Líder em Portas Automáticas

São PAULO - SP
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CATáLOGO de cores

acionamentos

ABRIGO de DOCA

NIVELADORA de DOCA

quem somos
A MEGADOORS é a maior empresa e Líder em portas 
automáticas no Brasil. Nossas fábricas são estruturadas e 
padronizadas com equipamentos modernos de alta 
tecnologia, dessa forma oferecemos um produto com 
altíssimo padrão de qualidade.
Com fábricas localizadas em diversos estados, oferecemos 
rapidez e pronto atendimento com nossos representantes e 
revendedores autorizados em todo o Brasil. 
Estamos sempre buscando as melhores soluções no mundo 
para garantir a melhor porta de enrolar, nunca esquecendo 
da transparência e ética com nossos clientes/parceiros.

por que contratar
a megadoors?

EM
PRESA

fábricas

FÁBRICA SP 

FÁBRICA MG

FÁBRICA RS FÁBRICA PR

FÁBRICA RJ

MEGADOORSLíder em Portas Automáticas

enrolar industrial enrolar residencial seccionada industrial seccionada residencial

Catálogo Portas Rápidas
Portas Seccionadas
Niveladora de Doca

Abrigo de Doca

Por que só na MEGADOORS você encontra:
• Padronização de qualidade, produção e instalação em todas as fábricas

• Setor de projetos com acompanhamento de Engenheiros Especializados 
• Insumos de qualidade adquiridos diretamente de Grandes Siderúrgicas

• Pintura Epoxi Eletrostática
• Equipamentos de Última Geração
• Acessórios Exclusivos • Frota Própria • 5 Fábricas no Brasil

enrolar Rápida empacotamento Rápida frigorificada Rápida corta fogo 

RADAR CONTROLE REM. PAINELLAÇO INDUTIVOFOTOCÉLULA

amarelo
RAl 1003

VERDE
RAl 6026

LARANJA
RAl 2004

AZUL
RAl 5002

VERMELHO
RAl 2004

branco
RAl 9016

cinza
RAl 7038

 o Abrigo de doca
O abrigo de doca é formado por uma 

estrutura perimetral que suporta um 

conjunto de folhas de lona que 

se encaixam na carreta.

São projetados para garantir a integridade 

dos produtos transportados,

gerando economia de energia e 

estabilizando temperaturas, proporcionando 

melhor higiene nos interiores e graças 

ao seu sistema de sinalização, facilitam as 

manobras de aproximação dos caminhões, 

sem afetar a velocidade no carregamento e 

operações de carga e descarga.

 Niveladora de doca
Foram desenvolvidas para utilização 

em docas de carga e descarga, servindo 
de ponte entre a doca de concreto e o 
piso da carroceria do veículo, oscilando 

para compensar a variação da altura do 
piso da carroceria durante a operação, 

permitindo o acesso de carrinhos, 
paleteiras, empilhadeiras e outros, 

para tornar segura a operação 
de carga e descarga sendo assim 

otimizando o tempo sem prejudicar a 
segurança da operação.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento



PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento



MEGADOORS
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(11) 2747-5152
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DUQUE DE CAXIAS - RJ

(21) 2776-8620
SÃO leopoldo - RS
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BELO HORIZONTE - MG

(31) 3334-7623
fabricamg@megadoors.com.br

CATáLOGO de cores

acionamentos

ABRIGO de DOCA

NIVELADORA de DOCA

quem somos
A MEGADOORS é a maior empresa e Líder em portas 
automáticas no Brasil. Nossas fábricas são estruturadas e 
padronizadas com equipamentos modernos de alta 
tecnologia, dessa forma oferecemos um produto com 
altíssimo padrão de qualidade.
Com fábricas localizadas em diversos estados, oferecemos 
rapidez e pronto atendimento com nossos representantes e 
revendedores autorizados em todo o Brasil. 
Estamos sempre buscando as melhores soluções no mundo 
para garantir a melhor porta de enrolar, nunca esquecendo 
da transparência e ética com nossos clientes/parceiros.

por que contratar
a megadoors?

EM
PRESA

fábricas

FÁBRICA SP 

FÁBRICA MG

FÁBRICA RS FÁBRICA PR

FÁBRICA RJ

MEGADOORSLíder em Portas Automáticas

enrolar industrial enrolar residencial seccionada industrial seccionada residencial

Catálogo Portas Rápidas
Portas Seccionadas
Niveladora de Doca

Abrigo de Doca

Por que só na MEGADOORS você encontra:
• Padronização de qualidade, produção e instalação em todas as fábricas

• Setor de projetos com acompanhamento de Engenheiros Especializados 
• Insumos de qualidade adquiridos diretamente de Grandes Siderúrgicas

• Pintura Epoxi Eletrostática
• Equipamentos de Última Geração
• Acessórios Exclusivos • Frota Própria • 5 Fábricas no Brasil

enrolar Rápida empacotamento Rápida frigorificada Rápida corta fogo 

RADAR CONTROLE REM. PAINELLAÇO INDUTIVOFOTOCÉLULA

amarelo
RAl 1003

VERDE
RAl 6026

LARANJA
RAl 2004

AZUL
RAl 5002

VERMELHO
RAl 2004

branco
RAl 9016

cinza
RAl 7038

 o Abrigo de doca
O abrigo de doca é formado por uma 

estrutura perimetral que suporta um 

conjunto de folhas de lona que 

se encaixam na carreta.

São projetados para garantir a integridade 

dos produtos transportados,

gerando economia de energia e 

estabilizando temperaturas, proporcionando 

melhor higiene nos interiores e graças 

ao seu sistema de sinalização, facilitam as 

manobras de aproximação dos caminhões, 

sem afetar a velocidade no carregamento e 

operações de carga e descarga.

 Niveladora de doca
Foram desenvolvidas para utilização 

em docas de carga e descarga, servindo 
de ponte entre a doca de concreto e o 
piso da carroceria do veículo, oscilando 

para compensar a variação da altura do 
piso da carroceria durante a operação, 

permitindo o acesso de carrinhos, 
paleteiras, empilhadeiras e outros, 

para tornar segura a operação 
de carga e descarga sendo assim 

otimizando o tempo sem prejudicar a 
segurança da operação.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL

utilizada nos 
segmentos: alimentício / Farmacêutico / industrial

Sistema
Auto-reparável

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de mercadorias.
Fazendo a reparação imediata e 
deixando a porta em pleno 
funcionamento

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST ROOL

O painel possui uma placa de circuito 
dedicada ao automatizador, que 
garante o uso de 100% da potência e 
recursos nele disponíveis, não 
necessitando de instalações de 
acessórios extras.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

modelo de
automatizador

Projetado e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

MANTA DE PVC
da lona

MANTA DE PVC 
da lona

Com três modelos Fast Roll 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm 
de MANTA DE CORREIA estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta 
de CORREIA que é indicada para locais com pressão 
positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende 
aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA 
 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico e baixo ruído no acionamento.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

estrutura
 de alumÍnio

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

painel
de isolamento

modelo de
automatizador

Sistema
Auto-reparável

modelo de
automatizador

Desenvolvido e dedicado para 
Portas Rapidas, com grau de 
proteção IP65, tensão 220V ~ F , 
potencia 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, 
com eletro freio magnético. 

estrutura
 de alumÍnio

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

Desenvolvida sobre projeto e 
confeccionada em alumínio natural 
(sem cores), sua estrutura possui 
alta resistência e suporte de carga 
e movimento. 
 

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

barreira
de SEGURANÇa

Sistema de proteção para circulação 
de mercadorias e integridade de 
pessoas, impedindo o fechamento 
automático da porta.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO

INSTALAÇÃO INTERNA

MODELOS 15 E 3.0

utilizada nos 
segmentos: alimentício / congelados 

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST FRIGO

espessura
da lona

Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende 
de -5 a 0 ºC ) de manta de PVC com 

-30 a 0 ºC ) de MANTA DE CORREA estão 
dentro das normas.

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com 

locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis 
de exigências dentro das normas ISO e DIN. 
Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores 
para manta de CORREIA  
2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento 
acústico e baixo ruído.
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 

estrutura
 de AçO

Estrutura em aço galvanizado com 
pintura epoxi e alumínio natural (sem 
cores) nas barras horizontas dividindo 
as mantas de pvc em modulos e sua 
montagem não utiliza soldas.

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0 LARGURA MAX 5  

ALTURA MAX 5,5  M

M LARGURA MAX 3  

ALTURA MAX 4,5  M

MLARGURA MAX 8,5  

ALTURA MAX 8  M

M LARGURA MAX 5,5  

ALTURA MAX 6  M

M

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

sistema de
 abertura

painel
de acionamentovantagens da

porta rápida FAST CASING

modelo de
automatizador

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

utilizada nos 
segmentos: LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / industrial

MOLAS
 de CONTRAPESO

Projetado em aço especial, que 
permite que a abertura e fehamento 
da porta seja suave e segura. Seu 
sistema é de contra balanço com 
media de 25 mil ciclos.

vantagens da
porta SECCIONADA INDUSTRIAL

modelo de
VISUALIZAçÃO

estrutura de
aço Galvanizado

1)  Confeccionada com manta de PVC ( LONA ) de alta 
resistência, atende aos níveis de exigências dentro das 
normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada 
em módulos (facilitando em sua manutenção e 
substituição das partes)
2)   Econômica com baixa manutenção, leve isolamento 
acústico
3) Sem limites nos números de aberturas diárias. 
4) Resistência a ventos de ate 60 KM/H

1)  Confeccionada com painéis modulares de aço 
galvanizado com PU injetado internamente, 
extremamente leve, muito resistente e de alta 
durabilidade.
2)  Isolamento térmico e acústico. 
3)  Resistência a ventos e interpéries 
4)  Design externo personalizado com 2 cores Padrões 
Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

 A PORTA RÁPIDA FAST ROLL 
é fabricada sobre projeto, oferecendo 
o mais alto nível de tecnologia no setor 

industrial e logístico. Com velocidade 
de 1,5 m/s na abertura e fechamento 

da porta,  ela é construída com 
materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 

ambientes, evitando acidentes.
Ideal quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.   

 A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor Frigorífico 
(CÂMARAS DE -30 a 0 ºC.) 

Com velocidade de 1,5 m/s na 
abertura e fechamento,  

e aquecimento inteligente para o não 
acúmulo de gelo ou congelamento 

dos componentes da porta 
(Manta / Guias / Painel de Comando). 

Construída com materiais 
anticorrosivos e resistentes,

 Ideal para quando exigidos altos 
padrões de limpeza e sem 

contaminação.     

 A PORTA RÁPIDA FAST CASING
oferece o mais alto nível de 

tecnologia no setor industrial e 
logístico. Com velocidade de 

1 m/s na abertura e fechamento, seu 
sistema de empacotamento em 
módulos, é resistente a ventos e 

possuem amplos visores translúcidos 
que permitem a visualização na 
circulação interna/externa dos 
ambientes evitando acidentes. 

Construída com materiais de aço 
galvanizado e alumínio resistêntes a 

interpéries indicada para locais 
externos, com um fluxo constante 

de aberturas durante o dia

 A PORTA seccionada industrial

com sua estrutura em aço 
galvanizado e painéis modulares 

de alta resistência a ventos e 
interpéries, possui isolamento 

acústico, é indicada para 
locais externos (docas). 

De simples manuseio seu conceito 
moderno e prático oferece 

ao setor industrial soluções para 
economizar espaço e se 
adequar a necessidade. 

Pode ser automatizada ou manual.

Com placa de circuito dedicada ao 
automatizador garante o uso de 100% 
da potencia e recursos nele 
disponíveis, não se fazendo necessário 
complementos elétricos.

Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 
1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro 
das normas para anti propagação de 
chamas e anti fungos.

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rapidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potencia 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Desenvolvido e dedicado para Portas 
Rápidas, com grau de proteção IP65, 
tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, 
frequência 50/60 Hz, com eletro freio 
magnético. 

Produzido em Aço Galvanizado com 
PU injetado internamente, Design 
italiano e extremanente resistente com 
borracha de isolamento com altura de 
500 e 600mm.

Por meio de cintas de nylon de alta 
resistência a abertura e fechamento é 
realizada por meio de içamento dos 
módulos, formando o empacotamento 
na parte superior. 

Com opção de visores translucidos
que podem ser acoplados permitindo 
visualização interna/externa.
Proporcionando segurança para o 
transito de pessoas e mercadorias.

Os trilhos e guias laterais são produzidos 
em aço galvanizado com opcional de 
pintura eletrostática epóxi.
Possui roldanas de nylon de alta 
durabilidade e rolamentos internos
que emitem baixo nível de ruído.

Tecnologia desenvolvida para garantir a 
integridade da porta em caso de 
acidentes de circulação de 
mercadorias. Fazendo a reparação 
imediata e deixando a porta em pleno 
funcionamento



MEGADOORS
fÁbricas

Líder em Portas Automáticas

São PAULO - SP

fabricasp@megadoors.com.br
(11) 2747-5152

LONDRINA - PR
(43) 3347-5155

DUQUE DE CAXIAS - RJ

(21) 2776-8620
SÃO leopoldo - RS

(51) 3582-3961

megadoors.com.br

fabricapr@megadoors.com.br fabricarj@megadoors.com.br fabricars@megadoors.com.br

BELO HORIZONTE - MG

(31) 3334-7623
fabricamg@megadoors.com.br

CATáLOGO de cores

acionamentos

ABRIGO de DOCA

NIVELADORA de DOCA

quem somos
A MEGADOORS é a maior empresa e Líder em portas 
automáticas no Brasil. Nossas fábricas são estruturadas e 
padronizadas com equipamentos modernos de alta 
tecnologia, dessa forma oferecemos um produto com 
altíssimo padrão de qualidade.
Com fábricas localizadas em diversos estados, oferecemos 
rapidez e pronto atendimento com nossos representantes e 
revendedores autorizados em todo o Brasil. 
Estamos sempre buscando as melhores soluções no mundo 
para garantir a melhor porta de enrolar, nunca esquecendo 
da transparência e ética com nossos clientes/parceiros.

por que contratar
a megadoors?

EM
PRESA

fábricas

FÁBRICA SP 

FÁBRICA MG

FÁBRICA RS FÁBRICA PR

FÁBRICA RJ

MEGADOORSLíder em Portas Automáticas

enrolar industrial enrolar residencial seccionada industrial seccionada residencial

Catálogo Portas Rápidas
Portas Seccionadas
Niveladora de Doca

Abrigo de Doca

Por que só na MEGADOORS você encontra:
• Padronização de qualidade, produção e instalação em todas as fábricas

• Setor de projetos com acompanhamento de Engenheiros Especializados 
• Insumos de qualidade adquiridos diretamente de Grandes Siderúrgicas

• Pintura Epoxi Eletrostática
• Equipamentos de Última Geração
• Acessórios Exclusivos • Frota Própria • 5 Fábricas no Brasil

enrolar Rápida empacotamento Rápida frigorificada Rápida corta fogo 

RADAR CONTROLE REM. PAINELLAÇO INDUTIVOFOTOCÉLULA

amarelo
RAl 1003

VERDE
RAl 6026

LARANJA
RAl 2004

AZUL
RAl 5002

VERMELHO
RAl 2004

branco
RAl 9016

cinza
RAl 7038

 o Abrigo de doca
O abrigo de doca é formado por uma 

estrutura perimetral que suporta um 

conjunto de folhas de lona que 

se encaixam na carreta.

São projetados para garantir a integridade 

dos produtos transportados,

gerando economia de energia e 

estabilizando temperaturas, proporcionando 

melhor higiene nos interiores e graças 

ao seu sistema de sinalização, facilitam as 

manobras de aproximação dos caminhões, 

sem afetar a velocidade no carregamento e 

operações de carga e descarga.

 Niveladora de doca
Foram desenvolvidas para utilização 

em docas de carga e descarga, servindo 
de ponte entre a doca de concreto e o 
piso da carroceria do veículo, oscilando 

para compensar a variação da altura do 
piso da carroceria durante a operação, 

permitindo o acesso de carrinhos, 
paleteiras, empilhadeiras e outros, 

para tornar segura a operação 
de carga e descarga sendo assim 

otimizando o tempo sem prejudicar a 
segurança da operação.


