
CONTRAMARCO & COMPANHIA40

onfeccionadas em aço galva-

nizado, alumínio ou inox, com 

ou sem pintura, as chamadas 

“portas retrô” fazem parte de uma 

tendência que pode ser percebida em 

diversas lojas de rua e de shopping 

centers que buscam um visual vintage, 

recriando uma ambientação de épo-

ca, antiga e de boa qualidade, como 

forma de atrair clientes e tornar-se 

um ponto de referência diferenciado. 

Segundo a direção da fabricante 

Megadoors — que mantém um amplo 

portfólio com diversas linhas de portas 

de uso residencial, comercial e indus-

trial — muitas barbearias e tabacarias 

e lojas vintage estão utilizando cada 

vez mais portas de enrolar do tipo 

oblongo, comumente encontradas em 

açougues tradicionais. Já o modelo de 

porta de enrolar tubular — montada 

de forma inteiramente artesanal — é 

a opção que vem sendo escolhida por 

várias concessionárias de veículos e 

lojas de shopping centers para criar 

um atrativo a mais na conquista de 

novos clientes. 

A fabricante explica que tanto a 

porta tubular (fininha, com largura 

máxima de 10m e altura máxima de 

8m) quanto a porta oblongo (muito 

utilizada em antigos açougues, com 

largura máxima de 15m e altura má-

xima de 10m) são produzidas em duas 

versões: junta plumo (montada no for-

mato semelhante ao de uma esteira) 

e tijolinho (montada no formato que 

lembra uma parede de tijolos). 

Ambos os modelos de portas de 

enrolar oferecem estrutura robusta 

e são projetados para oferecer segu-

rança, longa vida útil e beleza visual, 

segundo a Megadoors. 

portas de enrolar dos tipos tubular e oblongo

Tendência pelo visual “retrô” em lojas e shopping 
centers impulsionam a procura por esses modelos 

especial portas

Modelo de porta oblongo junta plumo

Diversas 
barbearias e 
tabacarias, lojas 
de rua e de 
shopping centers 
estão cada vez 
mais optando por 
estes modelos 
clássicos de 
portas de enrolar
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Modelo de porta tubular tijolinho

As portas de 
enrolar do tipo 
tubular (fininha) 
e do tipo oblongo 
são produzidas 
em duas versões: 
junta plumo 
e tijolinho
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