Iniciámos a nossa actividade em 1949 como uma
pequena oficina de carpintaria e marcenaria.
Hoje, orgulhamo-nos de ser uma das mais criativas
e modernas fábricas de portas e painéis decorativos
a nível Internacional.
Cada vez mais apostamos na inovação e no rigor técnico!
O nosso corpo técnico de projecto, composto por designers
e engenheiros de produção, garante soluções de elevado
valor estético e funcional.
As nossas equipas de produção utilizam os meios técnicos
e métodos de fabrico mais avançados, garantindo uma
selecção rigorosa das matérias primas, controlo preciso
das diversas fases de fabrico, acabamento e embalagem.
A PORAMA é e sempre será a empresa de referência
no mercado de Portas e Painéis decorativos para interiores.

PORAMA Por Amar Madeira.
Desde já, agradecemos a vossa preferência.

Bem-vindo

PORTAS
DE INTERIOR
PORAMA
As portas PORAMA são projectadas e construídas para uso em ambientes interiores,
obedecendo a elevados critérios de desempenho e qualidade.
A PORAMA disponibiliza um conjunto de Portas de Interior e sistemas bloco-porta,
para uso regular ou com especificações e requisitos técnicos, tais como Portas
Corta-Fogo e Portas Corta-Som, através da sua Linha PROTECT.
As portas PORAMA são prova de que sofisticados e complexos elementos estéticos
de desenho, propriedades estruturais e requisitos técnicos podem ser combinados
numa só porta.
A PORAMA tem sido, ao longo de toda a sua existência, pioneira nos modelos
de Portas e soluções construtivas.
Em 2005, a PORAMA apresentou a inovadora Linha PHOTO&GRAPHIC, durante
a edição da Tektónica, na F.I.L., tendo sido premiada com uma Menção Honrosa
Espaço Inovação 2005.
A Linha Photo&Graphic rompe quaisquer barreiras a nível decorativo das faces
das portas, tornando possível decorar de forma personalizada e combinar as
Portas de Interior com soluções decorativas de Revestimentos de paredes
(gravuras, desenhos ou imagens), por meio de impressão/projecção directa
nas faces da porta ou nos revestimentos.
Todas as portas PORAMA estão disponíveis no sistema DimarBloco, no qual a porta
é já fornecida com aduela, aro, ferragens e acabamento.

• ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
> O Interior
O interior das portas PORAMA é composto por uma “sandwich” de diversos aglomerados de partículas
ou fibras de madeira (de 280 a 750kg/m3), que são submetidos a frequentes testes de qualidade e que
garantem a continuidade de um produto de elevada estabilidade dimensional, resistência ao impacto
e uma redução no peso até menos 50%, no caso de aglomerado perfurado, quando comparado com
outros aglomerados maciços. O uso de alguns aglomerados extrudidos de partículas de madeira,
caracterizados por uma complexa orientação e agregação das fibras de madeira, garante um interior
consistente, homogéneo e livre de tensões internas, factores que minimizam a torção e empeno.
A estabilidade inerente e a alta precisão dimensional dos aglomerados proporcionam a superfície
ideal para as diversas soluções de acabamentos.
> Orla
Todos os interiores das portas PORAMA são guarnecidos por uma orla de madeira maciça, em toda
a sua periferia. Esta orla é executada em madeira maciça, da mesma variedade ou similar à variedade
empregue no revestimento final das faces (quando se trata de acabamento em madeira envernizada
ou em cru).
> Revestimento
Os interiores das portas PORAMA estão perfeitamente adaptados para receberem a colagem de diversas
propostas de revestimentos decorativos. Estão disponíveis em diversos materiais naturais ou sintéticos.

PORTAS DE INTERIOR

PLANA
MEDITERRÂNEO
ARTE
CREATIVE Série Kids
CREATIVE Série Gourmet
NATURA
NAUTA
ANTIQUE
CONTINENTAL
EUROPA
PROVENÇAL

> Folheados
Revestimento com folha de uma só espécie ou folhas de diversas espécies de madeira natural.
Diversos efeitos e reflexos cromáticos são obtidos pela conjugação e alteração da disposição do padrão
das folhas de madeira.
A espessura da folha de madeira varia entre 0,5mm e 0,75mm.
> Termolaminados
Laminado decorativo de alta pressão, com uma excelente capacidade decorativa e uma elevada
versatilidade de padrões e texturas.
> Outros elementos de Revestimento
Alguns dos nossos modelos de portas recebem uma almofada com diversos elementos decorativos,
tais como: película com efeitos metálicos, telas de palhinhas naturais ou couro. A almofada é fixa por meio
de bites em madeira maciça, da mesma variedade das faces.

• ACABAMENTOS
As Portas PORAMA são fornecidas de fábrica com os seguintes acabamentos:
Cru: As portas e painéis decorativos são fornecidos em cru, para posterior acabamento em obra.
Envernizado: O acabamento standard é composto por uma ou duas camadas de tapa-poros
e uma camada final de verniz semi-mate, de alto rendimento.
Pré-lacado: Pintura com tinta de esmalte, de alto rendimento, duas camadas aplicadas sobre
o revestimento, disponível em qualquer referência RAL.
Aberturas para vidros: A grande maioria das portas PORAMA incorpora modelos com vidros, quer
se trate de portas com almofadas ou portas planas. Os modelos com vidros incluem bites em madeira
maciça da mesma variedade das faces.
Aduelas e Guarnições (Sistema DimarBloco): As Aduelas e Guarnições que compõem o sistema
DimarBloco são executadas em madeira maciça, da mesma variedade ou similar à variedade empregue
no revestimento final das faces (quando se trata de acabamento em madeira envernizada ou em cru).

• DESEMPENHO
Os diversos componentes das portas PORAMA são testados pelos seus fabricantes, de acordo com
as suas especificações e normas em vigor. Para além dos resultados obtidos em testes, possuímos
a confiança e a experiência de quase vinte e cinco anos de construção de portas decorativas.
> Características mecânicas (valores indicativos):
Peso: variável de 17 a 25 kg/m2
Resistência ao Impacto: até 20 kg/cm2

> Precisão (valores indicativos): As faces das portas PORAMA são fabricadas com um elevado grau
de precisão, abaixo dos valores de desvio máximos indicados pelas normas BS 5277 e BS 5278
(British Standard) relativamente às esquadrias, ao desempolamento e à calibragem das faces:
Esquadria: Valor máximo de desvio da esquadria permitido, quando medido num ponto a 500mm
de qualquer canto = 0.75mm
Empeno:
Máximo empeno admissível, medido no plano vertical ou horizontal = 1.5mm; medido na diagonal 2.0mm
Desempolamento/calibração:
máximo valor admissível em qualquer posição ou direcção:
Medição entre pontos afastados 50mm = 0.1mm
Medição entre pontos afastados 200mm = 0.25mm

> Estabilidade (valores indicativos): A estabilidade das faces das portas é garantida até às dimensões
de 2200mm altura x 1000mm de largura e com espessura mínima de 34mm
> Estabilidade Higrométrica (valores indicativos): O interior das portas PORAMA tem sido estudado
e testado em diversos regimes de temperatura e humidade.
Ambiente normal (seco) até 65% Humidade relativa, +10º a +25ºC
Ambiente húmido 65 a 85% Humidade relativa, 10º a +25ºC

Como resultado, conserva a sua geometria, sem sofrer qualquer delaminação ou deterioração e provando
a estabilidade da sua construção e componentes.
> Factores ambientais e ecológicos: Os interiores das portas PORAMA são projectados e construídos
de modo a responder, positivamente, à legislação e normas ambientais em vigor na EU:
Emissões: de acordo com as normas europeias para emissão de formaldeído, classificação E1
(classe E1 – é a mais baixa classe de emissões especificada na Europa).
Reacção ao fogo: Classe B2 (Combustiblidade normal), de acordo com norma DIN 4102 Part1
Preservativos e aditivos: não existem quaisquer bióxidos ou minerais.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. POF

PLANA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Proposta com geometrias decorativas em baixo
relevo nas faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. PM300I

PLANA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
As faces da porta são decoradas, com diversas
propostas de embutidos em madeira natural
de cor contrastante ou em outros materiais.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. PH300I

PLANA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
As faces da porta são decoradas, com diversas
propostas de embutidos em madeira natural
de cor contrastante ou em outros materiais.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. PH400I

PLANA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
As faces da porta são decoradas, com diversas
propostas de embutidos em madeira natural
de cor contrastante ou em outros materiais.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. PH700

PLANA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
As faces da porta são decoradas, com diversas
propostas de embutidos em madeira natural
de cor contrastante ou em outros materiais.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

PLANA

Mod. PH31MI

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
As faces da porta são decoradas, com diversas
propostas de embutidos em madeira natural
de cor contrastante ou em outros materiais.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

PLANA

Mod. PM31UI

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
As faces da porta são decoradas, com diversas
propostas de embutidos em madeira natural
de cor contrastante ou em outros materiais.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

MEDITERRÂNEO

TIPOS DE MADEIRA

Mod. L1M00M

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofada lisa, revestidas
a madeira natural, interior em aglomerado
de partículas de madeira, orlada e moldurada
a madeira maciça, da mesma variedade
das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo de vidro disponível - Mod. L1M11M.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

MEDITERRÂNEO

TIPOS DE MADEIRA

Mod. L1M11M

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Este modelo está preparado com abertura
para um vidro e inclui bites em madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidro disponível - Mod. L1M00M.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

MEDITERRÂNEO

TIPOS DE MADEIRA

Mod. L1MABM

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Este modelo recebe, no seu interior, uma
almofada com acabamento metálico e inclui
bites em madeira maciça, da mesma variedade
das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

MEDITERRÂNEO

TIPOS DE MADEIRA

Mod. L1MRMM

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Este modelo recebe, no seu interior, uma
almofada à base de palhinhas. e inclui bites
em madeira maciça, da mesma variedade
das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Léger • Mod. PAL00X

TIPOS DE MADEIRA

ARTE

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Proposta com geometrias decorativas, em
baixo relevo, nas faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Léger • Mod. P5L00X

TIPOS DE MADEIRA

ARTE

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Proposta com geometrias decorativas, em
baixo relevo, nas faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo de vidros disponível - Mod. PAL51L.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Léger • Mod. PAL51L

TIPOS DE MADEIRA

ARTE

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Este modelo está preparado com abertura
para vidros e inclui bites em madeira maciça,
da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. P5L00X.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Makintosh • Mod. PAK00X

TIPOS DE MADEIRA

ARTE

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Este modelo apresenta uma proposta com
geometrias decorativas, em baixo relevo,
nas faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mondrian • Mod. PAD00X

TIPOS DE MADEIRA

ARTE

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Este modelo apresenta uma proposta com
geometrias decorativas, em baixo relevo,
nas faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Manhattan • Mod. PM100X em Ébano/Zebrano

TIPOS DE MADEIRA

ARTE

Ébano / Zebrano
Zebrano / Ébano
Tola / Zebrano
Zebrano / Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Esta porta apresenta diferentes composições
decorativas, por conjugação de diferentes
folhas de madeira de espécies contrastantes.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Manhattan • Mod. PM200X em Zebrano/Ébano

TIPOS DE MADEIRA

ARTE

Ébano / Zebrano
Zebrano / Ébano
Tola / Zebrano
Zebrano / Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Esta porta apresenta diferentes composições
decorativas, por conjugação de diferentes
folhas de madeira de espécies contrastantes.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

ARTE

Artic • Mod. PAT00X

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as couceiras destacadas do corpo
central. Todas as faces são revestidas
a madeira natural, interior em aglomerado
de partículas de madeira, orlada e moldurada
a madeira maciça, da mesma variedade
das faces. Proposta com geometrias
decorativas, em baixo relevo, nas faces
do corpo central.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo de vidro disponível - Mod. PAT11X.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

ARTE

Artic • Mod. PAT11X

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as couceiras destacadas do corpo
central e revestidas a madeira natural,
com interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça da mesma variedade das faces.
O corpo central é totalmente executado
em vidro temperado/laminado com 8mm
de espessura.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidro disponível - Mod. PAT00X.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

CREATIVE Série KIDS

TIPOS DE MADEIRA

Mod. Girafa

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Estes modelos apresentam diferentes
propostas decorativas, em baixo relevo,
dedicadas a quartos e ambientes de criança.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Aceitamos propostas de desenhos,
sob consulta.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

CREATIVE Série KIDS

TIPOS DE MADEIRA

Mod. Puzzle

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Estes modelos apresentam diferentes
propostas decorativas, em baixo relevo,
dedicadas a quartos e ambientes de criança.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Aceitamos propostas de desenhos,
sob consulta.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

CREATIVE Série KIDS

TIPOS DE MADEIRA

Mod. Avião

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Estes modelos apresentam diferentes
propostas decorativas, em baixo relevo,
dedicadas a quartos e ambientes de criança.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Aceitamos propostas de desenhos,
sob consulta.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

CREATIVE Série GOURMET

TIPOS DE MADEIRA

Mod. Talheres

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Este modelo apresenta uma proposta
decorativa, em baixo relevo, dedicada,
a ambientes relacionados com Hotelaria,
Restauração e cozinhas.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Aceitamos propostas de desenhos,
sob consulta.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. L1N00X

NATURA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofada lisas, revestidas
a madeira natural, interior em aglomerado
de partículas de madeira, orlada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo de vidro disponível - Mod. L1N11U.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. L1N11U

NATURA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces. Este modelo
está preparado com abertura para um vidro
e inclui bites em madeira maciça, da mesma
variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidro disponível - Mod. L1N00X.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. PAL00X

NAUTA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça,da mesma variedade das faces.
Inclusão de óculo com aro em Inox 316.
As faces da porta podem ser decoradas
com diversas propostas de geometrias
em baixo relevo.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. M

NAUTA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Inclusão de óculo com aro em madeira maciça,
da mesma variedade das faces. As faces
da porta podem ser decoradas com diversas
propostas de geometrias em baixo relevo.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. PH51I

NAUTA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Inclusão de óculo com aro em Inox 316.
As faces da porta são decoradas com diversas
propostas de embutidos em madeira natural,
de cor contrastante ou em outros materiais.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. PH51M

NAUTA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta plana com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Inclusão de óculo com aro em madeira.
As faces da porta são decoradas com diversas
propostas de embutidos em madeira natural,
de cor contrastante ou em outros materiais.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. R2A00A

ANTIQUE

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofadas replainadas,
revestidas a madeira natural, interior em
aglomerado de partículas de madeira, orlada
e moldurada a madeira maciça, da mesma
variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelos de vidros disponíveis - Mod. R2A43N
e Mod. R2A42A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. R2A42A (4 x 2 vidros)

TIPOS DE MADEIRA

ANTIQUE

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofadas replainadas,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces.
Este modelo está preparado com abertura
para vidros e inclui bites em madeira maciça,
da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. R2A00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. R2A43N (4 x 3 vidros)

TIPOS DE MADEIRA

ANTIQUE

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofadas replainadas,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces. Este modelo
está preparado com abertura para vidros
e inclui bites em madeira maciça, da mesma
variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. R2A00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

CONTINENTAL

TIPOS DE MADEIRA

Mod. R2C00A

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofadas replainadas,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelos de vidros disponíveis - Mod. R2C42N
e R2C43A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. R2C42N (4 x 2 vidros)

CONTINENTAL

TIPOS DE MADEIRA
Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofada replainadas,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces. Este modelo
está preparado com abertura para vidros
e inclui bites em madeira maciça, da mesma
variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. R2C00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. R2C43A (4 x 3 vidros)

CONTINENTAL

TIPOS DE MADEIRA
Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofada replainadas,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces. Este modelo
está preparado com abertura para vidros
e inclui bites em madeira maciça, da mesma
variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. R2C00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

CONTINENTAL

TIPOS DE MADEIRA

Mod. L1C00A

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofada revestidas
a madeira natural, interior em aglomerado
de partículas de madeira, orlada e moldurada
a madeira maciça, da mesma variedade
das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelos de vidros disponíveis - Mod. L1C52N
e L1C53A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. L1C52N (5 x 2 vidros)

CONTINENTAL

TIPOS DE MADEIRA
Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Este modelo está preparado com abertura
para vidros e inclui bites em madeira maciça,
da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. L1C00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. L1C53A (5 x 3 vidros)

CONTINENTAL

TIPOS DE MADEIRA
Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
Este modelo está preparado com abertura
para vidros e inclui bites em madeira maciça,
da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. L1C00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

Mod. R2E00A

EUROPA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofadas lisas,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelos de vidros disponíveis - Mod. R2E42A
e R2E43N.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. R2E42A (4 x 2 vidros)

TIPOS DE MADEIRA

EUROPA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofada replainada,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces. Este modelo
está preparado com abertura para vidros
e inclui bites em madeira maciça, da mesma
variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. R2E00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. R2E43N (4 x 3 vidros)

TIPOS DE MADEIRA

EUROPA

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofada replainada,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces. Este modelo
está preparado com abertura para vidros
e inclui bites em madeira maciça, da mesma
variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. R2E00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PROVENÇAL

TIPOS DE MADEIRA

Mod. R2P00A

Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofadas replainadas,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelos de vidros disponíveis - Mod. R2P42A
e R2P43N.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. R2P42A (4 x 2 vidros)

PROVENÇAL

TIPOS DE MADEIRA
Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofada replainada,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces. Este modelo
está preparado com abertura para vidros
e inclui bites em madeira maciça, da mesma
variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. R2P00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Mod. R2P43N (4 x 3 vidros)

PROVENÇAL

TIPOS DE MADEIRA
Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces e almofada replainada,
revestidas a madeira natural, interior
em aglomerado de partículas de madeira,
orlada e moldurada a madeira maciça,
da mesma variedade das faces. Este modelo
está preparado com abertura para vidros
e inclui bites em madeira maciça, da mesma
variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Modelo sem vidros disponível - Mod. R2P00A.
Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

SISTEMA PHOTO&GRAPHIC

SISTEMA
PHOTO&GRAPHIC
PORAMA
PORAMA inovação em madeira.
A PORAMA esteve sempre atenta às novas tendências da decoração, da arquitectura
e do sector imobiliário.
O nosso envolvimento ao nível do projecto, através da colaboração e do apoio técnico de gabinetes
de Arquitectura e de Decoração, bem como o conhecimento das diferentes fases e necessidades
do sector da construção, têm-nos permitido antecipar a oferta de soluções inovadoras para Portas
de Interior e Painéis de Revestimento, com elevado nível estético e tecnológico.
A possibilidade de interligar imagens ou grafismos, ao longo de Portas e Painéis de Revestimento,
através do Sistema Photo&Graphic, assim como a necessidade de responder aos inúmeros pedidos
de soluções alternativas para dimensões e abertura de portas, levaram a PORAMA a diversificar
a oferta das portas (ao nível decorativo e das dimensões disponíveis) e a desenvolver um leque de
opções de sistemas de abertura e fixação para portas de interior, permitindo uma fácil montagem
e a sua eventual substituição.

Painéis de Revestimento e Portas decorados com Sistema Photo&Graphic.
Dando continuidade ao sucesso alcançado pelo sistema de impressão Photo&Graphic, a PORAMA
desenvolveu um conjunto de Portas e Painéis de Revestimento decorados com padrões exclusivos
Photo&Graphic.
O sistema Photo&Graphic permite ainda a personalização de qualquer porta ou painel de revestimento
para interiores.
Com esta tecnologia, é possível imprimir com óptima qualidade e definição todo o tipo de imagens,
desenhos ou gravuras, permitindo recriar um número ilimitado de ambientes.

Photo&Graphic impressão em madeira.
Descrição do Produto: Portas e Painéis de Revestimento de Interior em diversos suportes rígidos

(madeira, metal, vidro, etc.), decorados com gravuras, imagens, ou desenhos por meio de impressão
ou projecção directa nas faces da porta ou dos painéis de revestimento.

Objectivos do Produto: A PORAMA tem sido uma empresa pioneira na pesquisa e no desenvolvimento
estético e construtivo de portas de interior e painéis decorativos, procurando, desde sempre, aliar e aplicar
as novas tecnologias nos seus produtos e soluções decorativas. Com este propósito, desenvolvemos
a tecnologia e aplicação, de modo a ampliar e integrar a presença decorativa e funcionalidade destes
elementos, presentes no nosso quotidiano.
Aspectos Estéticos: Procurámos atribuir ao tradicional funcionalismo das portas de interior e dos

painéis decorativos, um alargado leque de possibilidades criativas e de decoração, a cargo de arquitectos,
decoradores, artistas plásticos ou particulares, mediante o uso de imagens, fotografias e ilustrações.
permitindo personalizar e usar, como suporte, as portas, os espaços e os ambientes que as integram.
A sua aplicação estende-se a Espaços Comerciais, Lojas, Restaurantes, Espaços Culturais e Recreativos,
Anfiteatros e Recintos Desportivos, Ginásios, Escritórios, Consultórios, nomeadamente em Gabinetes,
Áreas Sociais e Salas de Estar; na Habitação, em Halls de Entrada, Quartos de Criança, Casa de Banho,
Cozinhas e Quartos de Vestir.

De modo a complementar as soluções para interiores, a PORAMA alargou a aplicação do sistema
de impressão a painéis de forro, permitindo uma integração decorativa das portas, com o revestimento
dos mais variados espaços.
Foram projectados e desenvolvidos sistemas de fixação que permitem uma aplicação ou substituição prática
e eficaz dos painéis.
Os painéis de revestimento, para além das características decorativas, podem obedecer a requisitos técnicos,
tais como painéis acústicos ou corta-som.
Toque natural: Apesar de se tratar de um sistema de inovação tecnológica, a aplicação de imagens
ou gravuras directamente sobre as faces de madeira natural que revestem as portas e painéis
(quer seja pelo uso de cores sólidas ou translúcidas) irá permitir visualizar e sentir todas as texturas
e veios da madeira natural, conferindo um enorme conforto e bem-estar ambiente.
Para além dos painéis revestidos a madeira, poderemos também fazer a aplicação sobre outros suportes
planos rígidos até um máximo de 7 centímetros de espessura, tais como vidro, acrílico, etc.
Características Técnicas: Procurámos atribuir um novo conceito e uma nova dinâmica decorativa a portas
de interior e painéis de revestimento/forro, através de uma inovadora tecnologia de projecção de tinta,
aplicada directamente sobre as faces de revestimento em madeira, que irá permitir recriar um número
ilimitado de ambientes, através de imagens, desenhos ou gravuras, bem como aliar um avançado sistema
construtivo, pelo uso de uma alma, em fibras de madeira extrudidas, perfuradas e revestidas a madeira
natural, que garante uma estrutura sólida, leve e de elevada estabilidade dimensional.
A projecção destas imagens ou gravuras, aplicadas directamente sobre as faces de madeira natural
que revestem as portas e painéis, e através do uso de cores sólidas ou translúcidas, permite visualizar
e sentir todas as texturas e veios da madeira natural.
Dimensões: Não existirão praticamente limitações dimensionais nas áreas ou espaços a decorar com uso de
painéis únicos de dimensões máximas recomendadas ou com composição ilimitada do número e dimensões
dos painéis, dentro dos limites máximos recomendados.
Painéis: Dimensão máxima recomendada do suporte plano para impressão:
• 1,30 por 2,65 metros com verniz
• 2,05 por 2,65 metros sem verniz
Portas: Estão disponíveis em todas as dimensões standard e não standard até 1,25 por 2,40 metros.
Téktónica2005: A PORAMA apresentou a Linha Photo&Graphic durante a edição da Tektónica 2005,
na F.I.L., tendo sido premiada com uma Menção Honrosa – Espaço Inovação 2005,
de acordo com os organizadores:
“... as Portas interiores de madeira decoradas Photo&Graphic da empresa PORAMA S.A. pela inovação
técnica ao nível da impressão sobre madeira e pelas enormes potencialidades estéticas.”
Visite-nos em: www.photo-graphic.pt

PHOTO&GRAPHIC STRIPES

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC STICKS

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC CIRCLES

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC FEATHER

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC TREES

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC FACE

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces reavestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC NAUTIC

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC AQUA

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC NATURA

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC POETRY

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PHOTO&GRAPHIC TIME

Porta Base • Mod. POF

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.

Altura: 2000 mm
Largura: 600, 650, 700, 750, 800, 850 e 900 mm
Espessura: 35 mm

Porta + Aduela + Ferragens.
Veja as vantagens do Sistema DimarBloco.

Sistema Photo&Graphic
Menção Honrosa FIL 2005

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Bétula
Carvalho
Faia
Maple

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Painéis Decorativos

TIPOS DE MADEIRA

PHOTO&GRAPHIC

Os painéis decorativos com a aplicação do sistema
de impressão PHOTO&GRAPHIC são uma solução
decorativa de excelência, que pode ser aplicada
nos mais diversos espaços, como auditórios e salas
de conferências - onde para além da decoração
providenciam uma protecção acústica, - espaços
culturais e recreativos, anfiteatros e recintos
desportivos, ginásios, entre outros.

Bétula
Carvalho
Faia
Maple

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Painéis Decorativos

TIPOS DE MADEIRA

PHOTO&GRAPHIC

Os painéis decorativos PHOTO&GRAPHIC, podem
igualmente ser aplicados em locais de encontro
como halls, cafés e outros espaços de convívio,
encontro e lazer, espaços comerciais, lojas
e restaurantes, como elemento decorativo.

Bétula
Carvalho
Faia
Maple

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Painéis Decorativos

TIPOS DE MADEIRA

PHOTO&GRAPHIC

Os painéis decorativos PHOTO&GRAPHIC
podem ainda ser aplicados em espaços privados,
personalizando e animando divisões como quartos
de dormir, quartos de criança, quartos de vestir,
cozinhas e casas-de-banho.

Bétula
Carvalho
Faia
Maple

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Painéis Decorativos

TIPOS DE MADEIRA

PHOTO&GRAPHIC

Os painéis decorativos PHOTO&GRAPHIC podem
também ser aplicados em espaços como escritórios,
bibliotecas, consultórios, gabinetes, áreas sociais,
salas de estar, entre outros.

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Painéis Decorativos

Para uma melhor integração das portas com
os painéis decorativos, e por uma questão
de escala, a PORAMA dispõe de portas com
dimensões ExtraLarge, Portas XL.

PHOTO&GRAPHIC

A PORAMA, de modo a complementar as suas
soluções para interiores, alargou a aplicação
do sistema de impressão PHOTO&GRAPHIC
a painéis de forro, permitindo uma integração
decorativa das portas, com o revestimento
dos mais variados espaços.

TIPOS DE MADEIRA
Bétula
Carvalho
Faia
Maple

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Painéis Decorativos

Portas e painéis podem ter aplicados o mesmo
padrão, dando assim uma ideia de continuidade.

PHOTO&GRAPHIC

Estão disponíveis diferentes tipos de sistemas
de abertura, para aplicar conjuntamente com os
painéis decorativos: INVISIBLE-D, INVISIBLE-P,
SLIDELINE com porta de madeira e SLIDELINE
com porta de vidro. Desta forma podem-se
dissimular barreiras e abrir passagens.

Bétula
Carvalho
Faia
Maple

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

Painéis Decorativos

TIPOS DE MADEIRA

PHOTO&GRAPHIC

Com os painéis decorativos da PORAMA,
com o sistema PHOTO&GRAPHIC e o sistema
de abertura da sua preferência pode obter
as melhores soluções para o seu espaço.

PAINÉIS DECORATIVOS

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 1200 mm

2400 mm x 1200 mm

2400 mm x 1200 mm

2400 mm x 1200 mm

2400 mm x 1200 mm

2400 mm x 1200 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 1200 mm

2400 mm x 1200 mm

2400 mm x 1200 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

1200 mm x 900 mm

2400 mm x 600 mm
2400 mm x 900 mm

2400 mm x 600 mm

PAINÉIS DECORATIVOS

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 600 mm

Várias hipóteses de planificação de painéis decorativos
prevendo a optimização da sua produção e aplicação.

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 600 mm

PAINÉIS DECORATIVOS

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 1300 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 1300 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 1300 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 1300 mm

2400 mm x 1300 mm

2400 mm x 1300 mm

2400 mm x 1300 mm

2400 mm x 1300 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 900 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

2400 mm x 600 mm

TIPOS DE MADEIRA
Afizélia
Carvalho Americano
Castanho
Cerejeira Americana
Cerejeira Brasileira
Faia
Izombé
Mogno
Mutene
Nogueira
Pinho
Tola

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PAINÉIS DECORATIVOS

A PORAMA de modo a complementar as suas
soluções para interiores, de espaços públicos
e privados, apresenta uma vasta selecção de
painéis decorativos, disponíveis em variados
tipos de madeiras e com o sistema de abertura
da sua preferência.

PORTAS DE ROUPEIRO

PORTAS
DE ROUPEIRO
PORAMA
Todas as portas existentes neste guia podem serem adaptadas e utilizadas como
portas de roupeiro.
As portas PORAMA são projectadas e construídas para uso em ambientes interiores,
obedecendo a elevados critérios de desempenho e qualidade.

• ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
> O Interior
O interior das portas PORAMA é composto por uma “sandwich” de diversos aglomerados de partículas
ou fibras de madeira (de 280 a 750kg/m3), que são submetidos a frequentes testes de qualidade e que
garantem a continuidade de um produto de elevada estabilidade dimensional, resistência ao impacto
e uma redução no peso até menos 50%, no caso de aglomerado perfurado, quando comparado com
outros aglomerados maciços.
O uso de alguns aglomerados extrudidos de partículas de madeira, caracterizados por uma complexa
orientação e agregação das fibras de madeira, garante um interior consistente, homogéneo e livre de
tensões internas, factores que minimizam a torção e empeno. A estabilidade inerente e a alta precisão
dimensional dos aglomerados proporcionam a superfície ideal para as diversas soluções de acabamentos.
> Orla
Todos os interiores das portas PORAMA são guarnecidos por uma orla de madeira maciça, em toda
a sua periferia. Esta orla é executada em madeira maciça, da mesma variedade ou similar à variedade
empregue no revestimento final das faces (quando se trata de acabamento em madeira envernizada
ou em cru).
> Revestimento
Os interiores das portas PORAMA estão perfeitamente adaptados para receberem a colagem de diversas
propostas de revestimentos decorativos. Estão disponíveis diversos materiais naturais ou sintéticos.
> Folheados
Revestimento com folha de uma só espécie ou folhas de diversas espécies de madeira natural. Diversos
efeitos e reflexos cromáticos são obtidos pela conjugação e alteração da disposição do padrão das folhas
de madeira.
A espessura da folha de madeira varia entre 0,5mm e 0,75mm.
> Termolaminados
Laminado decorativo de alta pressão, com uma excelente capacidade decorativa e uma elevada
versatilidade de padrões e texturas.
> Outros elementos de Revestimento
Alguns dos nossos modelos de portas recebem uma almofada com diversos elementos decorativos, tais
como: película com efeitos metálicos, telas de palhinhas naturais ou couro. A almofada é fixa por meio
de bites em madeira maciça, da mesma variedade das faces.

• ACABAMENTOS
As Portas PORAMA são fornecidas de fábrica com os seguintes acabamentos:
Cru: As portas e painéis decorativos são fornecidos em cru, para posterior acabamento em obra.
Envernizado: O acabamento standard é composto por uma ou duas camadas de tapa-poros e uma camada
final de verniz semi-mate, de alto rendimento.
Pré-lacado: Pintura com tinta de esmalte, de alto rendimento, duas camadas aplicadas sobre o revestimento,
disponível em qualquer referência RAL.

• DESEMPENHO
Os diversos componentes das portas PORAMA são testados pelos seus fabricantes, de acordo com
as suas especificações e normas em vigor. Para além dos resultados obtidos em testes, possuímos
a confiança e a experiência de quase vinte e cinco anos de construção de portas decorativas, sem sofrer
qualquer delaminação ou deterioração e provando a estabilidade da sua construção e componentes.
As portas PORAMA são projectadas e construídas para uso em ambientes interiores, obedecendo a elevados
critérios de desempenho e qualidade.

Mod. L1MRMM

ROUPEIROS
CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES STANDARD

OPÇÕES

Porta com as faces revestidas a madeira
natural, interior em aglomerado de partículas
de madeira, orlada e moldurada a madeira
maciça, da mesma variedade das faces.
As portas de Roupeiro estão disponíveis
para qualquer modelo de porta de interior
da colecção PORAMA.

Altura: 1900 / 2000mm
Larguras: 400, 450, 500, 550, e 600mm
Espessura: 25mm

Pode optar por combinar a porta de roupeiro
com maleiro ou usar apenas a porta
de roupeiro até 2300 / 2400mm de altura.
Todas as portas existentes podem
ser adaptadas e utilizadas como portas
de roupeiro.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

PORTAS TÉCNICAS

PROTECT Corta-Fogo
PROTECT Corta-Fumo
PROTECT Corta-Som

PORTAS
TÉCNICAS
PORAMA
Portas Técnicas PROTECT e Sistema DimarBloco PROTECT com especificações
de protecção corta-fogo, corta-fumos e acústicas.
A Linha de Portas Técnicas PROTECT foi especialmente projectada e desenvolvida
para responder a solicitações e especificações corta-fogo, de isolamento acústico,
anti-radiação e a outros requerimentos particulares.
A resistência ao fogo é das mais importantes solicitações na procura de Portas
ou sistemas bloco-porta, envolvendo uma complexa rede de normas técnicas, tais
como: Segurança contra Risco de Incêndio, Recomendações e Regulamentos de
Construção, e abrangendo outros requisitos, como caminhos de evacuação de
edifícios, condições de acessos a bombeiros, protecção contra perda da propriedade.
As Portas Técnicas PROTECT garantem um desempenho funcional e estrutural,
com um desenho e decoração adequados à integração em diversos ambientes.
O método construtivo e a criteriosa selecção dos materiais empregues garantem
uma estrutura robusta, de grande estabilidade dimensional, resistência ao fogo
e um elevado índice de protecção acústica e térmica.
O desempenho e a protecção acústica das Portas Técnicas PROTECT resultam
do uso de materiais construtivos adequados e de uma localização correcta
dos elementos de selagem acústica.
Portas Técnicas e Sistema DimarBloco PROTECT Corta-Fogo
Portas Técnicas e Sistema DimarBloco PROTECT Corta-Fumo
Portas Técnicas e Sistema DimarBloco PROTECT Corta-Som

• PORTAS CORTA-FOGO
A PORAMA dispõe de uma colecção standard de Portas Técnicas PROTECT, com especificações
pára-chamas e corta-fogo para 30 ou 60 minutos, e a opção corta-fumos com ou sem vidros.

> Desempenho e Certificação Corta-Fogo
As Portas Técnicas e Sistema DimarBloco PROTECT com especificação Corta-Fogo têm sido
pré-testados para CF30, CF60, CF90, de acordo com normas e recomendações europeias;
British Standard BS476: Part 22: 1987 (ISO 834) and European Norm EN 1634 pt 1 2000
para Portas Corta-Fogo simples ou de duas folhas, incluindo configurações com vidros.

> Construção
As Portas Técnicas PROTECT são construídas com uma estrutura interior de elevada performance,
constituída por uma “sandwich” de aglomerados de partículas de madeira, de espessura variável,
produzidas por um dos mais avançados sistemas CPS, resultado de uma engenharia precisa
e de uma complexa combinação de processos químicos que permitiram a criação de um produto
de qualidade superior e elevadas propriedades estruturais.
Alguns destes aglomerados são totalmente compostos por resíduos industriais, provenientes de serrações
alemãs. Toda a madeira empregue nestas serrações provém de florestas locais, as quais, propriedade
de particulares ou estatais, (Federal Land Law) obedecem às leis em vigor para a manutenção e suporte
da floresta industrial, garantindo uma correcta sustentação dos recursos florestais.
Estas leis podem ser consultadas em: www.verbraucherministerium.de/wald_forst/bundeswaldgesetz/titel.htm

As faces da porta são revestidas, exteriormente, a madeira natural ou outros materiais decorativos.
Todo o perímetro da porta é orlado e moldurado a madeira maciça, da mesma variedade das faces
(nos casos em que as faces são acabadas a folha de madeira).

> Perfis Intumescentes
É indispensável o uso, em toda a periferia da porta, de perfis com características especiais, pelo que
as Portas Técnicas e Sistema DimarBloco PROTECT são equipados com protecção intumescente,
mesmo por debaixo de dobradiças, fechaduras, molas e outras ferragens complementares.
Na presença de um fogo, os perfis intumescentes são activados pelo aumento de calor e expandem
até várias vezes o seu tamanho normal, selando as folgas entre a porta e o aro desta, ajudando deste
modo a contenção do fogo.
Os perfis intumescentes no Sistema DimarBloco Técnico são aplicados nos aros, de acordo com
os requisitos e testes de certificação corta-fogo. No caso de fornecimento apenas de Portas Corta-Fogo
estes serão aplicados de forma visível em toda a sua periferia. No caso de necessidade de se extender
a protecção contra fumos, esta é possível através do uso de perfis combinados intumescentes/corta-fumo.
Todas as Portas Técnicas e Sistema DimarBloco PROTECT são fornecidos e equipados completos
de fábrica, no entanto a especial pedido, poderemos fornecer os diversos componentes para aplicação
no local da obra.

> Perfis Anti-Fumo
As Portas Técnicas e Sistema DimarBloco PROTECT podem ser fornecidos com perfis próprios para
isolamento Anti-Fumo. Estes perfis têm de garantir o isolamento à passagem de fumos em temperatura
ambiente, tais como os fumos produzidos pelo fogo, na sua fase inicial, mesmo antes de os perfis
intumescentes terem tido tempo e temperatura suficientes para serem activados.
A aplicação destes perfis é apenas necessária lateralmente e no topo superior. Em situações em que
a soleira da porta tiver uma folga superior a 3mm será também necessário usar um perfil especial
de estanquecidade.
Os perfis são localizados e aplicados de modo a evitar interferências com as diversas ferragens e outros
perfis intumescentes, garantindo um correcto funcionamento das portas (fácil abertura e fecho da porta).
Todos os perfis e componentes Anti-Fumo usados pela PORAMA, nas suas Portas Técnicas
e Sistema DimarBloco PROTECT, são pré-testados e certificados pelos seus fabricantes, através
de empresas independentes.

> Uso de Vidros em Portas Corta-Fogo
As Portas Técnicas PROTECT Corta-Fogo com aberturas para vidros representam um acréscimo
de segurança, proporcionando uma ajuda importante na detecção quase imediata de fogo ou fumo
e permitem ainda uma visibilidade, para identificação e escolha de caminhos de fuga, além de uma maior
comodidade no uso diário, ao nível da iluminação e integração visual dos espaços ou apenas por razões
de ordem estética. As especificações e desempenho Corta-Fogo apenas são possíveis com o uso de
vidros resistentes ao fogo, devidamente certificados, tal como todos os seus componentes e acessórios de
isolamento e fixação. A dimensão e geometria das áreas de vidro obedecem a normas e recomendações
testadas e comprovadas.
A aquisição de uma PortaTécnica com vidros e com especificação corta-fogo deve ser feita no Sistema
DimarBloco PROTECT Corta-Fogo, de modo a garantirmos de fábrica o total desempenho de resistência
ao fogo de todos os elementos.

> Visibilidade e geometria das aberturas para vidros
De acordo com normas e recomendações de construção em vigor (ex. Norma Britânica BS 8300),
o uso de aberturas para vidros ajuda as pessoas deficientes a localizarem-se e movimentarem-se
de uma maneira mais fácil, em particular pessoas com deficiências visuais que reconhecem mais
facilmente contrastes de luminosidade, está igualmente de acordo com normas técnicas para melhoria
da acessibilidade dos Cidadãos, conforme decreto-lei n.º 123/97– Anexo 1. As aberturas para vidros
definidas nas nossas Portas Técnicas PROTECT limitam e abrangem as áreas máximas e mínimas
recomendadas para inclusão de vidros.

> Ferragens
O uso e a escolha criteriosa de ferragens e a sua aplicação são fundamentais para o correcto
funcionamento de uma PortaTécnica ou Sistema DimarBloco PROTECT.
As ferragens consideradas essenciais são as seguintes:
Dobradiças com ou sem mecanismo automático de fecho.
Mecanismos de segurança, tais como fechaduras, fechaduras anti-pânico (passivas ou activas).
Mecanismos de fecho, como por exemplo, molas de porta.
Nota: as ferragens são elementos a ser especificados pelo cliente.

SISTEMA DIMARBLOCO

SISTEMA
DIMARBLOCO
PORAMA
A preferência pelos sistemas bloco-porta
Cada vez mais, a escolha do sistema bloco-porta, tem vindo a ser adoptada pela indústria de construção
em Portugal como sendo uma solução mais económica e eficiente, comparativamente ao sistema mais
tradicional de fornecimento de portas, aros e ferragens em separado e de diferentes fornecedores.
Acreditamos que o sistema bloco-porta continuará a crescer e, muito em breve, será a norma de
referência na indústria de Construção. Todas as directivas e estudos de mercado apontam para uma
racionalização e simplificação dos sistemas quer a nível de projecto ou de fabrico. Ao contrário do que se
possa inicialmente pensar a opção pela escolha e uso do Sistema DimarBloco representa uma economia
de custos bastante significativa. As mais recentes normas nacionais e comunitárias de regulamentação de
segurança contra incêndio recomendam o uso de sistemas bloco-porta totalmente acabados e preparados
em fábrica para portas com especificação corta-fogo.

> Desenvolvimento e iniciativa do Sistema DimarBloco
De modo a respondermos às inúmeras solicitações para Sistemas DimarBloco (solução totalmente
fabricada, montada e testada em fábrica), temos vindo constantemente a desenvolver as nossas instalações
e linhas de produção, de modo a produzirmos os diversos componentes do Sistema DimarBloco,
de um modo eficiente e competitivo. Introduzimos novo software e equipamento no processo de gestão
de encomendas e de produção que nos permitem controlar e monitorizar qualquer componente de
uma porta ou Sistema DimarBloco, em qualquer fase do fabrico. Instalámos uma nova linha dedicada
ao envernizamento, de modo a oferecermos um produto totalmente envernizado e acabado com verniz
mate UV de alta resistência e qualidade.

> O Conceito e os benefícios do Sistema DimarBloco
O Sistema DimarBloco é composto por qualquer modelo de porta da colecção PORAMA, e inclui a aduela,
guarnição e ferragens; 3 dobradiças e uma fechadura embutida, montadas e ensaiadas em fábrica.
O Sistema pode ser fornecido já envernizado ou pré-lacado.

> Garantia de Qualidade
Os Sistemas DimarBloco são preparados totalmente em fábrica e obedecem a todos os controlos
de qualidade pré-establecidos.

> Projectado como um componente único
O Sistema DimarBloco foi projectado como um produto final, em que todos os seus componentes:
porta, aro, aduela, ferragens foram estudados de modo a complementarem-se. Evita-se desta maneira
o risco de introduzir componentes não indicados para o correcto desempenho do conjunto.

> Apenas um só fornecedor
Todo o conjunto provém do fornecimento PORAMA, sendo que as especificações, estimativas, compra
e coordenação de entregas tornam-se mais simples, rápidas e eficazes.

> Desempenho testado
Os testes de desempenho são baseados e realizados no conjunto e os resultados obtidos serão os mesmos
após a montagem efectiva no local da obra. As ferragens, perfis e montagem de vidros não serão testados
isoladamente, mas sim do modo como virão a ser utilizados.

> Montagem simplificada
A montagem em obra será muito mais eficiente e simplificada e poderá ser apenas realizada numa fase
de acabamentos, minimizando todos os riscos de ocorrência de danos. Será mais fácil executar uma
montagem de qualidade, não requerendo um elevado nível de profissionalismo.

• PORTAS CORTA-SOM
As Portas Técnicas PROTECT Corta-Som possuem especificações adequadas para um desempenho
de isolamento acústico de 28dB a 43dB, de acordo com a solução construtiva.
O controlo acústico é uma área bastante complexa, que requer o envolvimento de especialistas e consultores,
bem como um plano de estudo muito subjectivo. As actuais normas e regras de construção não focam
directamente o desempenho directo das portas, no entanto o quadro abaixo dá algumas indicações, a título
de exemplo, de alguns valores produzidos e captados durante um discurso.
Valor de 25dB Facilmente se ouve um discurso normal
Valor de 30dB Ouve-se, com clareza, um discurso em tom alto
Valor de 35dB Distingue-se um discurso em tom alto
Valor de 40dB Ouve-se um discurso em tom alto, mas sem o entendermos
Valor de 45dB Apercebemo-nos de um discurso em tom alto bastante distante
Valor de 50dB Ouve-se um discurso em tom alto ou uma discussão, com grande dificuldade

As Portas Técnicas e Sistema DimarBloco PROTECT Acústicas, foram projectadas e desenhadas de modo
a atenuar o nível de ruído, mas mantendo todas as características e desempenho das portas standard.
As Portas Técnicas Acústicas podem por opção, incorporar as características Corta-Fogo para 30 e 60 minutos.

> Construção
Portas com as faces revestidas a madeira natural ou outros materiais pelo exterior. O interior de construção
variável, forma uma “sandwich“, composta por camadas de HDF, cortiça e por camadas intermédias
de aglomerado de partículas de madeira de espessuras adequadas ao desempenho da porta, totalmente orladas
e molduradas a madeira maciça da mesma variedade das faces (nos casos em que as faces são acabadas
a folha de madeira). O aglomerado extrudido de partículas “Acústico”, usado em especial nas portas de 43dB,
possui características técnicas adequadas e vantajosas para uma elevada redução de ruído.

> Perfis Acústicos
Todas as Portas e DimarBlocos PROTECT Acústicos são equipadas com diversos perfis de calafetagem de juntas
em toda a periferia das portas, proporcionando uma barreira atenuante de propagação do som bem como um
mais eficaz isolamento térmico. Estes perfis atenuam também o isolamento à passagem de fumos e cheiros.
A aplicação destes perfis é apenas necessária lateralmente e no topo superior. Na soleira da porta é necessário
usar um perfil especial de estanquecidade, accionado automaticamente aquando do fecho da porta, sendo
também regulável em altura. Os perfis são localizados e aplicados de modo a evitar interferências com as diversas
ferragens, garantindo um correcto funcionamento das portas.

> Instalação
A performance das Portas Técnicas PROTECT Acústicas está muito dependente da sua montagem e em especial
o seu assentamento ao nível do aro e guarnição. Também aqui aconselhamos a aquisição do Sistema DimarBloco
PROTECT, de modo a garantir o total desempenho e funcionamento da porta, em conjunto com ferragens e perfis
acústicos tal como foram testados. Relembramos que os resultados e especificações apresentadas derivam de
testes em condições laboratoriais, e que uma série de outros factores no local da instalação, podem comprometer
e condicionar os requisitos de projecto:
> Volume das áreas ou espaços.
> A construção e acabamento das paredes, pavimentos e tectos.
> A área total das portas em relação à área das paredes.
> Cuidado na montagem das portas.
> As condições de insonorização acústicas do espaço.

A Insonorização está muito dependente da eliminação de todos os pontos de penetração do som que fazem
parte do espaço a insonorizar. Paredes de construção deficiente, rachas, juntas mal isoladas têm de ser
correctamente reparadas.

> Regulamentos e Requisitos Acústicos dos Edifícios
Todos os perfis e componentes Anti-Fumo usados pela PORAMA, nas suas Portas Técnicas e Sistema
DimarBloco PROTECT são pré-testados e certificados por empresas independentes.
Todos os testes laboratoriais foram realizados e analisados de acordo com as normas BS EN ISO 140-3 1995
e BS EN ISO: 717/1.
Todas as Portas Técnicas e Sistema DimarBloco PROTECT são fornecidos e equipados com ferragens
e acessórios adequados ao modelo da porta bem como ao seu desempenho.

> Redução dos Custos
Os sistemas DimarBloco poderão representar uma redução significativa de custos a nível da fase de
elaboração do projecto, prescrição, aquisição e durante a montagem.

> Redução dos custos a nível de elaboração dos projectos/prescrição
Não sendo necessária a pesquisa de todos os componentes em separado, a selecção e especificação
estarão bastante mais simplificadas, representando uma redução de tempo e custos para o arquitecto,
projectista e medidor orçamentista. A redução de tempo e custos será bastante significativa.

> Redução dos custos de aquisição
A aquisição de um sistema DimarBloco é ainda entendida como tendo um custo elevado,
comparativamente a uma porta e um aro tradicionais. Isto porque os custos de aplicação de vidros
e acabamentos ficam geralmente esquecidos para mais tarde.
A pesquisa de todos os elementos que compõem um Sistema DimarBloco, bem como os factores de
acabamento e montagem foram profundamente analisados e testados, de modo a garantir uma redução
elevada, comparativamente aos custos relativos à compra e aplicação de portas e aros tradicionais.

> Redução dos custos em Obra
Uma redução muito substancial dos custos é conseguida pela simplificação na montagem do Sistema
DimarBloco.
A montagem de ferragens e acessórios, vidros, colocação da porta ou outros elementos são simplesmente
eliminados em obra. A coordenação dos diferentes trabalhos é deste modo reduzida.

A opção por um sistema DimarBloco representa uma escolha mais simples e eficiente,
com uma óptima relação preço-qualidade.

1

Parede existente com ou sem pré aro.
O DimarBloco está disponível para as paredes com espessuras de 100, 110, 120, 130m, até 200mm.

2

Espuma adesiva.
Para fixação da aduela.

3

Dobradiças.
Em 3 pontos.

4

Porta.
O sistema DimarBloco está disponível para qualquer modelo de porta da nossa colecção, à excepção das portas de roupeiro e maleiro.

5

Régua de aduela.
Em madeira maciça, da mesma espécie das faces da porta.

6

Macho.
Para compensação de irregularidades da parede (de -2 a +8mm).

7

Perfil de batente e vedação.
Em borracha.

8

Aro.
Em madeira maciça, da mesma espécie das faces da porta.

9

Guarnição.
Lisa, em madeira maciça, da mesma espécie das faces da porta.

SISTEMA DIMARBLOCO
A solução mais prática e económica para
a construção, com uma excelente qualidade
de acabamento. Fornecido e já montado
e envernizado, é composto por Porta com
Aduela e Guarnição, em madeira maciça
e respectivos acessórios.

Este sistema está disponível para todos
os modelos de portas da nossa colecção,
à excepção das portas de Roupeiro e maleiro.

Os puxadores não fazem parte do nosso
fornecimento.

A PORAMA S.A. reserva-se o direito de alterar, modificar, substituir as informações e conteúdos deste produto sem qualquer tipo de aviso prévio ou posterior.

TIPOS DE MADEIRA

MADEIRAS
A madeira é um material decorativo extraordinário, cada espécie possui características
distintas ainda que muitas possam possuir cores e padrões de textura semelhantes.
A escolha das madeiras e o seu enquadramento decorativo é principalmente
influenciado pela cor e textura, pelo padrão, pela consistência e direcção das fibras.
As madeiras de folhosas tais como o carvalho, a faia, e a cerejeira são preferidas
pelas suas características de resistência, efeitos decorativos, grande gama de cores
e durabilidade.

Afizélia

Câmbala

Carvalho Americano Castanho

Madeira com cor muito semelhante
ao melhor mogno e com padrão
homogéneo.

Madeira de cor palha a castanha.

Madeira de fio recto e padrão
consistente.

Tipo: Madeira de folhosa de zona tropical.
Proveniência: África sub-saariana.
Cor: Castanho claro avermelhado.
Textura: Grosseira, mas uniforme.
Fio: Recto, mas também revesso.
Dureza: Moderada.
Densidade: Elevada (820 Kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona tropical.
Proveniência: África.
Cor: Tons castanho claro com manchas
de castanho mais escuro.
Textura: Grosseira.
Fio: Ondulado ou revesso.
Dureza: Dura.
Densidade: Média-Elevada (600 a 700 kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada.
Proveniência: América do Norte.
Cor: Tons bege a castanho claro que se tornam
cor de mel com o acabamento.
Textura: Moderadamente grosseira
e consistente.
Fio: Geralmente Recto.
Dureza: Dura.
Densidade: Média-Elevada (770 a 790 kg/m3).

Madeira de cor palha a castanha.
Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada.
Proveniência: Europa.
Cor: Tons palha a castanhos.
Textura: Grosseira.
Fio: Recto mas também torcido.
Dureza: Dura.
3
Densidade: Média (550 a 600 kg/m ).

Cerejeira Americana Ébano

Faia

Izombé

Madeira delicada, de cor castanha
avermelhada.

Madeira das mais raras
e com elevado valor decorativo.

Madeira de cor castanha clara
e poro fechado.

Madeira com boa presença,
com textura e padrão homogéneos.

Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada.
Proveniência: América do Norte.
Cor: Castanho avermelhado que escurece
rapidamente.
Textura: Fina e uniforme.
Fio: Recto.
Dureza: Média.
Densidade: Média (580 kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona Tropical.
Proveniência: Indonésia.
Cor: Faixas castanhas e negras intercaladas
com outras de tons creme.
Textura: Moderadamente fina e uniforme.
Fio: Recto, mas também revesso e ondulado.
Dureza: Densa e dura.
Densidade: Elevada (1050 a 1100kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada.
Proveniência: Europa.
Cor: Tom castanho claro, com nuances de rosa.
A Faia Vaporizada apresenta-se mais
escura e avermelhada.
Textura: Uniforme e consistente com
poro fechado.
Fio: Recto e sem defeitos.
Dureza: Dura.
Densidade: Média-Elevada (680 a 720 kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona tropical.
Proveniência: África Central e Ocidental.
Cor: Padrão composto por tons amarelo rosado
a amarelo torrado.
Textura: Fina.
Fio: Recto, podendo apresentar ligeiro revesso.
Dureza: Moderadamente dura.
Densidade: Elevada (700 a 750kg/m3).

Maple

Mutene

Nogueira

Pinho

Madeira de cor pálida, textura fina
e um elevado brilho.

Madeira com textura e cor
bastante homogéneas.

Madeira com desenho de curvas
suaves e variação de cores.

Madeira de resinosa.

Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada.
Proveniência: América do Norte.
Cor: Clara e pálida, com linhas
castanhas avermelhadas.
Textura: Fina e uniforme.
Fio: Recto e ondulado.
Dureza: Dura.
Densidade: Média-elevada (700 a 750kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona tropical.
Proveniência: África Ocidental.
Cor: Amarelo torrado a castanho claro.
Textura: Fina e uniforme, podendo apresentar
algum revesso.
Fio: Recto.
Dureza: Média.
Densidade: Média (550 a 650kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada.
Proveniência: Europa.
Cor: Combinação de cinzento e bege
até aos castanhos.
Textura: Fina e uniforme.
Fio: Recto ou em curva.
Dureza: Média.
Densidade: Média-Elevada (640 a 700 kg/m3).

Sapeli

Sucupira

Tola

Wengé

Madeira de cor e desenho típicos.

Madeira muito utilizada em interiores,
de cor agradável e elevada durabilidade.

Madeira com textura e cor
bastante homogéneas.

Madeira com toque especial,
bastante forte e com textura marcada.

Tipo: Madeira de folhosa de zona tropical.
Proveniência: América do Sul.
Cor: Padrão com tons alternados entre
o castanho avermelhado
e o castanho creme.
Textura: Grosseira.
Fio: Irregular.
Dureza: Elevada e compacta.
Densidade: Elevada (850 a 1000kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona tropical.
Proveniência: África Ocidental.
Cor: Amarelo torrado a castanho claro.
Textura: Fina e uniforme, podendo apresentar
algum revesso.
Fio: Recto.
Dureza: Média.
Densidade: Média (550 a 650kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona tropical.
Proveniência: África Central.
Cor: Faixas castanhas escuras intercaladas
com outras de tons mais claros.
Textura: Grosseira e uniforme.
Fio: Recto em geral.
Dureza: Bastante dura.
Densidade: Elevada (850 a 900kg/m3).

Tipo: Madeira de folhosa de zona tropical.
Proveniência: África Ocidental.
Cor: Listas de variadas cores, do rosa
ao vermelho, do vermelho ao castanho.
Textura: Moderadamente grosseira
e geralmente uniforme.
Fio: Recto mas com algum revesso.
Dureza: Média.
Densidade: Média-Elevada (600 a 650 kg/m3).

Zebrano
Madeira de desenho listado
de tons castanhos e negro.
Tipo: Madeira de folhosa de zona tropical.
Proveniência: África Ocidental.
Cor: Linhas castanhas escuras ou pretas
combinadas com faixas castanhas claras.
Textura: Moderadamente grosseira
e quase uniforme.
Fio: Revesso e ondulado.
Dureza: Variável entre as faixas claras e escuras.
Densidade: Elevada (750 kg/m3).

Tipo: Madeira de resinosa de zona temperada.
Proveniência: América do Norte e Europa.
Cor: Cor de palha clara, com mais ou menos 		
veios amarelos, ligeiramente avermelhados.
Textura: Moderadamente uniforme e grosseira.
Fio: Recto.
Dureza: Relativamente dura.
Densidade: Leve-Média (400 a 550 kg/m3).

MATERIAL DE APOIO

Designações
Pictográficas
Menção Honrosa FIL
Espaço Inovação 2005
Photo&Graphic
Portas Técnicas e Sistema
DimarBloco PROTECT
Corta-fogo
Portas Técnicas e Sistema
DimarBloco PROTECT
Corta-Fumo
Portas Técnicas e Sistema
DimarBloco PROTECT
Corta-Som
Portas e Sistema
DimarBloco XL
com dimensões ExtraLarge

Notas:

PORAMA
Indústria de Madeiras, S.A.
Rua Pé de Mouro, 42/44 . Linhó
2710-335 SINTRA
PORTUGAL
Tel. (00351) 219 248 190
Fax (00351) 219 240 460
geral@porama.pt
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Distribuidor:

Contactos

Indústria de Madeiras, S.A.
Rua Pé de Mouro, 42/44 . Linhó
2710-335 SINTRA
PORTUGAL
Tel. (00351) 219 248 190
Fax (00351) 219 240 460
geral@porama.pt
www.porama.pt

www.photo-graphic.pt

