
Porta de correr com vidro duplo
Fecho automático através de mola
Possibilidade de colocação de fechadura
Possibilidade de colocação de resistência térmica no aro

Várias cores de acabamento Vários tipos de puxador

Porta para medidas reduzidas
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PORTAS EM VIDRO PARA A INDUSTRIA DE FRIO

PORTIFRIO



A PORTIFRIO é uma empresa que surgiu no mercado 
em 1995, e que se dedica ao fabrico de portas em vidro 
para a indústria de frio. Temos como principal objetivo 
a criação e desenvolvimento de produtos modernos e 
inovadores, adaptados às exigências dos nossos 
clientes. Os nossos produtos podem ser encontrados 
um pouco por todo o mundo, com desempenhos 
ótimos nas mais ótimos nas mais variadas condições atmosféricas.
Dispomos de vários modelos de pers de alumínio, 
com os quais podemos efetuar combinações únicas, 
além de termos uma variada gama de cores e 
acabamentos, puxadores, acessórios, fechaduras, 
iluminação LED, etc.
Criamos com anco o produto de que necessita, avan-
çando depois para um suporte técnico que contribuirá 
certamente para um produto nal de qualidade.
As nossas portas não tem uma medida standard, são 
feitas de acordo com as necessidades dos nossos 
clientes. 
AA PORTIFRIO está ao seu dispor para qualquer dúvida 
ou desao.

Brevemente iremos apresentar portas de correr 
horizontais que estamos a desenvolver.

Born in 1995, PORTIFRIO is a company dedicated to the manu-
facturing of glass doors for the freeze industry. Our main goal is 
the creation and development of modern and innovative 
products, thought to meet our clients demands and needs. Our 
work may be found on various countries in the world, perform-
ing perfectly in all climaterical conditions.
We have several models of aluminium outlines available, 
allowing us to create unique combinations, in many colors and 
nishing, door handles, accessories, door locks, LED lightning, 
among other options.
We engage in the creation of the product you need, and then 
move toward a specic technical support, which will guarantee 
quality products in the end of this process.
NotNot having a standard measure, our doors are built according to 
our clients requests.
If you have any doubt or challenge, we’ll be happy to help.

Soon, we will present our newest innovation: horizontal sliding 
doors.
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Vidro
   duplo ou triplo
   normal ou 
   baixo emissivo
   com ou sem gás argon
   triplo com resistência 
   elétrica para temperatura    elétrica para temperatura 
   negativa
   temperado

Fechadura lateral
ou frontal

Soluções de segurança

Tecnologia LED
em qualquer modelo


