
 

Características 
PROGET Fire doors 
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Portas de 1 folha disponíveis nas seguintes classes: 

Portas de 2 folhas disponíveis nas seguintes classes: 

 
     Direita         Esquerda 

 
         Esquerda                    Direita 

A PORTA CORTA FOGO NUMA CLASSE PRÓPRIA 

 Qualidade Indiscutível 
- Porta especialmente resistente para funcionamento seguro a longo prazo 
- Ideal para aplicação em paredes não complanares ou com fraca resistência 
- Moldura com isolamento total para uma “instalação livre de inundação” 
- Pronta para encomendas de todos os tipos – à medida 
- Porta totalmente galvanizada, incluindo partes não visíveis 
- Composta por folha de metal galvanizada a quente, com processamento 
“Sendzimir” 
- Proteção contra a corrosão também fornecida ao longo dos rebordos das 
folhas de metal 
- Pintado com pó epóxi polyester em forno de 180 graus celsius 
- Boa camada de tinta (com mais de 70 micrómetros de espessura) 
- Ótima resistência à corrosão demonstrada por teste de exposição de 500 
horas a névoa de sal 
- Não afetada por mudanças climáticas extremas, demonstrado pela 
exposição de 2000 horas a ciclos de temperatura de +60º a -10º celsius e com 
75% de humidade 
- Acabamentos estéticos de alta qualidade 
- Pintura estruturada anti-riscos com pele casca de laranja 
- Adaptável a uma larga variedade de cores RAL 
 

Praticidade de uso 
- Moldura verdadeiramente robusta que facilita a fixação/ancoragem à parede 
- Adequado para aplicação em todos os tipos de parede 
- Escolha de vários tipos de métodos de instalação/montagem 
- Tempos de instalação significantemente reduzidos 
- Aprovações-tipo para múltiplas instalações para diferentes tipos de paredes 
- Variedade de medidas 
- Grande diversidade de acessórios 
 

Conformidade com os Padrões 
- Dentro de edifícios Ninz R&D com equipamento de teste especializado 
- Teste de Fogo de acordo com as normas UNI 9723 e EN 1634-1 
- Testes mecânicos para a marcação CE nos acessórios 
- Acessórios das portas com marcação CE estudados e medidos para irem ao 
encontro das especificações standards europeias 
- Escolha cuidada dos materiais e métodos de fabrico 
- Teste rigoroso dos produtos para conformidade para cumprimento dos 
standards técnicos 
- Resistência funcional absoluta ao longo do tempo 
- Portas “com aprovação” de acordo com M.D. de 21 de junho de 2004 
- Produtos entregues com a documentação técnica exigida pelos 
regulamentos em vigor 
 

Tecnologia de Fabrico 
- Processo de fabrico realizado em instalações modernas e funcionais que 
utilizam as mais recentes tecnologias para manter os mais altos níveis de 
qualidade e uniformidade nos produtos 
- Tratamento de todo o processo de produção, desde a matéria-prima até à 
pintura e embalamento/expedição dos produtos, a partir das próprias 
instalações da Ninz assegurando um controlo de 360 graus 
 

Sentido de abertura 
- O sentido de abertura deve ser indicado aquando da encomenda realizada 
 

 


