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Catálogo Kit Porta de Enrolar



kit porta de enrolar
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modeloS de portas

portinhola ALÇAPÃo

Nossas Portas de Enrolar, podem ser confeccionadas em aço, alumínio ou aço inox, com e sem 

pintura, produto de alta resistência garantindo a sua segurança, integridade e privacidade. 

porta com perfil mod mgd 75
FECHADA

porta mod mgd 80
tubular junta plumo

porta com perfil mod mgd 75
oblongo junta plumo

porta com perfil mod mgd 75
oblongo tijolinho

porta com perfil mod mgd 75
transvision

porta mod mgd 80
tubular tijolinho

MODELO CENTRAL
VISÃO EXTERNA

VISÃO INTERNA

MODELO LATERAL



PINTURA MEGADOORS
A MEGADOORS oferece 24 modelos de cores. (Outras cores sob consulta)
Através de um processo químico com tinta em pó, que recebe cargas de energia positivas e aderem aos metais, levado 
ao forno com alta temperatura, derrete o pó gerando uma reação que cria a película com uma cor uniforme. 

Branco
RAl 9003

prata
RAl 9006

bege claro
RAl 1013

bege médio
RAl 1015

cinza claro
RAl 7035

cinza platina
RAl 7040

cinza médio
RAl 7037

marrom cafÉ
RAl 8014

cinza grafite
RAl 7016

preto
RAl 9004

dourado
RAl 1035

marrom choc
RAl 8025

verm extintor
RAl 3002

amarelo
RAl 1003

laranja
RAl 2008

verm ferrari
RAl 3020

marrom bronze
RAl 8019

marrom micro
cod 11328

azul del rey
RAl 5002

azul real
RAl 5015

azul françA
RAl 5005

verde claro
RAl 6018

verde mÉdio
RAl 6010

verde escuro
RAl 6005

• Grande aderência

• Grande flexibilidade  

• resistência química e mecÂnica

• Grande resistÊncia a impactos

• ResistÊncia a corrosão manchas e produtos quÍmicos

• SUPORTa baixas e ALTAS temperaturas e raios uv

ACESSórios extras

CATáLOGO de cores

01 02 03 04

05 06 0807

09
BORRACHA

10 11 12

13 14 15 16

BOTOEIRA BIOMÉTRICA

BOTOEIRA NUMÉRICA

APLICATIVO APP MEGA TRAVA ELÉTRICA ALARME

BOTOEIRA TOUCH BOTOEIRA NO TOUCH BOTOEIRA COM CHAVE

BOTOEIRA COM CHAVE BOTOEIRA COM CHAVE KIT CONTROLE MG 88AI

KIT CONTROLE SV 206D

INFRA VERMELHO ANTI ESMAGAMENTO ENGRENAGEM SPEEDYNOBREAK



Automatizadores

LINHA SV
A linha de automatizadores SV é sinônimo de qualidade, produzidos em Taiwan, 

são os mais renomados do mercado devido sua qualidade e durabilidade. 
O seu sistema elétrico é controlado por contatora e sua parte mecânica é de 

total resistência, podendo destacar seus redutores, sendo eles: simples, 
planetários ou imersos a óleo. 

Essa linha ainda conta com um grande diferencial em relação carga / potência, com capacidade de 
levantamento de até 2.000 kgs (2 toneladas), caso necessário.

Atualmente, somos a única empresa que fornece o autêntico automatizador de alto fluxo. (SE 55)

LINHA AC
A linha AC de Automatizadores tem como diferencial sua total segurança e 

confiabilidade. Os Automatizadores AC são líderes em vendas no mercado 
nacional, por seu excelente custo benefício, combinado ao alto padrão de 

qualidade. Possui uma linha completa para qualquer modelo e tamanho de 
porta de enrolar. 

Os acessórios são de simples acoplamento como: kit controle sem fio, infravermelhos, anti esmagamento 
e as travas elétricas.

Esse modelo vem acompanhado de botoeira com fio e uma caixa de inox com chave para instalação. 

LINHA AC DC
Os Automatizadores da linha AC-DC para portas de enrolar, 

foram projetados com um sistema No-break embutido, 
garantindo total segurança em casos de falta ou queda de 

energia. Com o No-Break embutido, a porta de enrolar 
continua com o funcionamento de abertura e fechamento normalmente.

Podendo ser instalados em diferentes modelos e tamanhos de porta de enrolar. 
Seus acessórios são acoplados diretamente a placa da central de comando e são eles: infravermelho, 

anti- esmagamento e travas laterais elétricas.

LINHA AC TEK
Os Automatizadores AC TEK são a mais nova tecnologia em 

automatizadores para porta de enrolar fornecida pela 
MEGA. Seu fim de curso é eletrônico (ENCODER) e seus 

componentes internos e externos são da mais alta 
qualidade. Além de sua eficiência, toda a regulagem de limites de abertura e fechamento pode ser feito via central de 

comando que acompanha o automatizador. Para ativar a porta, fazer inversão de lado de acionamento, habilitar ou 
desabilitar a função CADEADO (bloqueio da porta), pode ser feito via 2 controles de mão MASTER, que já 

acompanham o Automatizador. 

LINHA STARK
Os Automatizadores Stark entraram no mercado para 

atender uma linha emergente de motores e tornou-se 

referência devido ao cuidado e sua produção e linha de 

montagem. Esses motores contam com uma grande 

tecnologia mecânica comparado com outros automatizadores. Esse produto possui um excelente custo benefício e pode 

atender uma necessidade de 200 kg a 600 kg, podendo acoplar acessórios como: kit controle sem fio, infravermelhos, 

anti esmagamento e travas elétricas.



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


