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Vista em Perspectiva

Liso CINZA
RAL 9006

Liso INOX
AISI 304

Liso BRANCO
RAL 9002
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Painel industrial de diferentes espessuras

Conservação de produtos

Câmara frigorífica modular inovadora / 
Oferece soluções práticas e profissionais para as mais diversas necessidades de conservação e armazenamento 
/ Conta com uma ampla gama de espessuras de painéis que se adaptam às necessidades de isolamento /
Combinação ideal entre conservação de alimentos e consumo de energia / 
Design exclusivo: A porta apresenta linhas curvas muito modernas; 
A cor cinza liso, tipo Inox, torna o seu espaço de trabalho mais harmonioso ;
Os ângulos da câmara são arredondados/ 
Fabricados com materiais resistentes e de alta qualidade, que facilita a limpeza e reduz a acumulação de 
bactérias /
Diversos tipos de solo anti-derrapante disponíveis /

Diferentes espessuras de painéis: 60, 85, 105 e 150mm /
Design exclusivo:
Porta de correr ou porta normal /
Cores da câmara: Liso Inox AISI304 / Liso Cinza RAL 9006 / Liso Branco RAL 9002
Com diferentes acessórios/opções: 
Perfil sanitário; Equipamentos de refrigeração; Estanterias com estrutura de alumínio e bandejas de polietileno; 
Rampas; Cortinas de lamelas; Módulos com vidros;
Diferentes tipos de solo disponíveis: 
Solos anti-derrapantes que permitem a câmara adaptar-se a diferentes cargas e a uso intensivo de carrinhos;
Na sua versão standard, o solo apresenta-se com um acabamento em resina fenólica, mas também existe a 
possibilidade de instalar solo revestido a aço inoxidável de máxima qualidade /

CÂMARA FRIGORÍFICA MODULAR MATRIX



Perfil Sanitário Equipamentos de 
refrigeração

Rampas Cortinas de Lamelas Módulos com vidros

Estanterias com estrutura 
de alumínio e bandejas 

de polietileno

Porta de Correr Porta Normal

Resinas Fenólicas 
ANTI-DERRAPANTE

Aço Inoxidável
ANTI-DERRAPANTE
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CÂMARA FRIGORÍFICA MODULAR MATRIX - ACESSÓRIOS/OPÇÔES



Vista em Perspectiva
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Painel industrial de diferentes espessuras

Conservação de produtos

Estética e qualidade / Facilidade de transporte e montagem / Preço económico e baixo consumo energético /
Manutenção simples / 
Permite armazenar volumes entre 2 e 20m³ / Solução mais económica por m³ do mercado / 
Pensada para pequenos restaurantes, fast-food, comércios e inclusive particulares /
Disponível em 92 modelos, com isolamento de 85mm de poliuretano de alta densidade, e em duas versões:
Com solo para temperaturas negativas; Sem solo para temperaturas positivas; 2 e 2,40 metros com solo;
2,03 e 2,43 metros sem solo /
A montagem realiza-se a partir do interior da câmara, o que no caso de locais de dimensões reduzidas, permite 
aproveitar o espaço disponível e a altura dos tectos /
O sistema de fixação entre módulos realiza-se mediante a união de dois ganchos metálicos com tratamento 
anti-corrosão montado em caixa plástica de alta resistência / 
Permite uma montagem rápida e sem qualquer necessidade de realizar cortes /
A continuidade da barreira de vapor está garantida por uma junta de polietileno ou de silicone /
Os melhores acabamentos garantem a sua elevada qualidade e robustez, graças a um fabrico com técnicas 
modernas, adaptado às normas europeias mais exigentes /
A ISARK está acabada em chapa de aço galvanizada lacada de alta qualidade, de cor branca e de qualidade 
alimentar nos módulos verticais e do tecto /
No caso das câmara para temperatura negativa, os painéis do solo são reforçados, com revestimento em resina 
fenólica ou inox /
As câmaras para temperatura positiva, sem pavimento, são fornecidas com um perfil de solo especial em PVC 
incorporando já o perfil sanitário, assegurando uma montagem simples e um perfeito acabamento /

Disponível em 92 modelos, com isolamento de 85mm de poliuretano de alta densidade, e em duas versões:
Com solo para temperaturas negativas; Sem solo para temperaturas positivas; 2 e 2,40 metros com solo;
2,03 e 2,43 metros sem solo /

CÂMARA FRIGORÍFICA ISARK



Painéis Frigoríficos
Espessura:

40, 60, 80, 100, 120, 
150,180 e 200mm

Largura útil: 1100mm
Comprimento: 

2 a 15,1m

Painéis de Cobertura
Espessura:
30 e 40mm

Largura útil: 1130mm
Comprimento: 

2 a 15,1m

Painéis de Fachada
Espessura:
40, 60mm

Largura útil: 1095mm
Comprimento: 

2 a 15,1m
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Conservação e armazenamento de produtos

Excelente comportamento isolante e estrutural / Total comprimento das normativas europeias /
Certificação B-s1d0 de reacção ao fogo para a versão PIR e B-s2d0 para PUR em conformidade com a 
UNE-EN 13501-1:2002 /
Grande variedade de acabamentos e modelos disponíveis / Facilidade de montagem /
Alta qualidade dos materiais, com base na composição química e nas junções entre painéis / 
Produção totalmente automatizada para garantir uma entrega rápida e um preço competitivo /
Desenvolvido e concebido para à construção de câmaras frigoríficas industriais, câmaras de atmosfera 
controlada e para todo o tipo recintos e salas climatizados, tanto para temperatura positiva como negativa, 
garantindo isolamento excelente e permitindo uma optimização dos custos energéticos /
Disponível com acabamento liso, nervurado e micronervurado /
As condições de utilização estão em conformidade com a regulamentação vigente e, mais especificamente, 
tendo em vista a norma UNE EN 14509 / 
O intervalo de temperatura interna habitual varia entre -40 ºC e +40 ºC /
Para além do painel frigorífico, também estão disponíveis painéis de cobertura e de fachada /
Os painéis verticais encaixam-se no sentido longitudinal mediante um sistema de encaixe macho-fêmea 
realizado no conformador sobre a linha de produção contínua /

3 Tipos de painel:
Painéis Frigoríficos;
Painéis de Cobertura;
Painéis de Fachada;

PAINÉIS INDUSTRIAIS - CONTÍNUOS



Espessura:
40, 60, 80, 100, 120, 
150,180 e 200mm

Largura útil: 1200mm
Comprimento: 

2 a 8m

Espessura:
30 e 40mm

Largura útil: 1130mm
Comprimento: 

2 a 13,5m
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Conservação e armazenamento de produtos

Este tipo de Painel está destinado/desenhado para uso Frigorífico e utiliza-se na construção de locais 
frigoríficos para a indústria agro-alimentar através do encaixe de painéis sanduíche /
O processo inclui as paredes verticais (interiores ou exteriores), e que graças à inclusão de inserts no momento 
de produção permite-nos uma aplicação de todo um tecto suspenso e autoportante sem qualquer elemento 
adicional interiormente à vista / 
A sua utilização pode ser com temperatura Positiva ou Negativa, em função da espessura de isolamento /
A utilização de distintos revestimentos de chapa dependerá do tipo de edifício (stock - reserva - sala de 
trabalho), da temperatura interior e exterior, do grau de humidade e, sobretudo, do tipo de agressividade 
(produtos utilizados em processos de fabrico, produtos utilizados para a limpeza).

2 Tipos de painel / 
Diversas medidas de espessura

PAINÉIS INDUSTRIAIS - DESCONTÍNUOS



Porta pivotante comercial
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de pessoas, carros ou empilhadores

Aplicação interior ou exterior em câmaras frigoríficas de conservação e congelação /
Folha: Isolamento de poliuretano injectado com densidade de 40 kg/m3 /
Cor standard Branco 1006, revestida com filme P.E /
Espessura de isolamento: 60 mm para conservação, com folha sobreposta;
120 mm para congelação com folha semi-encastrada /
Vedante perimetral de estanqueidade, montado sob pressão de perfil em PVC / 
Limite máximo de passagem em largura de 1.200 mm /
Moldura: Fabricado com perfis de alumínio extrudido /
Perfis de extensão lateral que permitem a sua adaptação a qualquer espessura de painel /
Acabamento standard em lacado de cor branco RAL 9010 /
Soleira em perfil de alumínio tipo L /

Acessórios: 
Dobradiças cinzentas em poliamida com 2 peças, com rampa elevadora e junção inoxidável /
Puxador azul e cinzento composto, com fechadura e chave /
Abertura interna de segurança /
Opções:
Kit barra anti-pânico /
Janela com 340×640 mm em vidro duplo com câmara-de-ar gravada em perfil de alumínio (só conservação) /
Isolamento de folha em poliuretano M1/
Moldura em alumínio anodizado inox /
Acabamento da folha de aço inoxidável A-304 /
Acabamento da folha em PVC /
Acabamento da folha em cores RAL:

1018 6018 3000 5015 9006

PORTA PIVOTANTE COMERCIAL



Porta pivotante industrial
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de carros ou empilhadores

Aplicação exterior em câmaras frigoríficas de conservação e congelação /
Folha: Isolamento de poliuretano injectado com densidade de 40 kg/m3 /
Cor standard Branco 1006, revestida com filme P.E /
Espessura de isolamento: 85 mm para conservação;
120 mm para congelação;  150mm para túnel de congelação /
Vedante perimetral de estanqueidade, montado sob pressão de perfil em PVC / 
Limite máximo de passagem em largura de 1.600 mm /
Moldura: Fabricado com perfis de alumínio extrudido /
Perfis de extensão lateral que permitem a sua adaptação a qualquer espessura de painel /
Acabamento standard em lacado de cor branco RAL 9010 /
Soleira em perfil de alumínio tipo L /

Acessórios: 
Dobradiças cinzentas em poliamida com 2 peças, com rampa elevadora e junção inoxidável /
Cor cinzenta /
Puxador de 3 pontas em zamac pintado /
Opções:
Isolamento de folha em poliuretano M1/
Moldura em alumínio anodizado inox /
Acabamento da folha de aço inoxidável A-304 /
Acabamento da folha em PVC /
Acabamento da folha em cores RAL:

1018 6018 3000 5015 9006

PORTA PIVOTANTE INDUSTRIAL



Porta deslizante comercial
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de pessoas, carros ou empilhadores em câmaras com tráfego intenso

Aplicação exterior em câmaras frigoríficas de conservação e congelação /
Folha: Isolamento de poliuretano injectado com densidade de 40 kg/m3 /
Cor standard Branco 1006, revestida com filme P.E /
Espessura de isolamento: 85 mm para conservação;
120 mm para congelação;
Vedante perimetral de estanqueidade, montado sob pressão de perfil em PVC / 
Vedante de solo duplo, aparafusado em baixo da folha, com tensor de PVC /
Limite máximo de passagem livre 2.000 x 2.500 mm (Largura x Altura) /
Moldura: Fabricado com perfis de alumínio extrudido /
Perfis de extensão lateral que permitem a sua adaptação a qualquer espessura de painel /
Acabamento standard em lacado de cor branco RAL 9010 /
Soleira em perfil de alumínio tipo L, com suportes de fixação de elementos de direcção e fecho inferior 
soldadas/

Acessórios: 
Caixilho de correr em perfil de alumínio anodizado /
Alça interior e exterior em temperatura de conservação /
Alavanca de abertura interior e exterior em temperatura de congelação /
Opções:
Fecho com chave e abertura interior / Isolamento de folha em poliuretano M1 /
Moldura em alumínio anodizado inox / Alavanca de abertura exterior (conservação) /
Acabamento da folha de aço inoxidável A-304 /
Acabamento da folha em PVC /
Acabamento da folha em cores RAL:

1018 6018 3000 5015 9006

PORTA DESLIZANTE COMERCIAL



Porta deslizante industrial
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de pessoas, carros ou empilhadores em câmaras com tráfego médio

Aplicação exterior em câmaras frigoríficas de conservação e congelação /
Folha: Isolamento de poliuretano injectado com densidade de 40 kg/m3 /
Cor standard Branco 1006, revestida com filme P.E /
Espessura de isolamento: 105 mm para conservação;
120 mm para congelação; 150mm para túnel de congelação /
Vedante perimetral de estanqueidade, montado sob pressão de perfil em PVC /
Vedante de solo duplo em perfil de PVC /
Limite máximo de passagem livre em largura 3.000 mm /
Moldura: Fabricado com perfis de alumínio extrudido /
Perfis de extensão lateral que permitem a sua adaptação a qualquer espessura de painel /
Acabamento standard em lacado de cor branco RAL 9010 /
Soleira em perfil de alumínio tipo L, com suportes de fixação de elementos de direcção e fecho inferior 
soldadas/

Acessórios: 
Caixilho de correr em perfil de alumínio anodizado /
Alça interior e exterior em temperatura de conservação /
Alavanca de abertura interior e exterior em temperatura de congelação /
Opções:
Caixilho de correr em perfil de aço inoxidável AISI-304 / Abertura eléctrica automática /
Fechadura com chave e abertura interior / Isolamento de folha em poliuretano M1 /
Moldura em alumínio anodizado inox / Acabamento da folha de aço inoxidável A-304 /
Acabamento da folha em PVC /
Acabamento da folha em cores RAL:

1018 6018 3000 5015 9006

PORTA DESLIZANTE INDUSTRIAL



Batente 40mm
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de pessoas, empilhadores

Aplicação: Separação de salas de trabalho, corredores e locais contíguos com temperatura positiva de +12 ºC.
Folha: Isolamento de poliuretano injectado com densidade de 40 kg/m3 /
Cor standard Branco 1006, revestida com filme P.E /
Espessura de isolamento: 40 mm /
Protecção tipo asa de avião em aço inoxidável AISI-304 em ambos os lados da folha /
Janela com 340×640 mm em vidro, montado sob perfil EPDM com cantos arredondados /
Vedante longitudinal de ajuste montado sob perfil-guia de alumínio, do lado oposto das dobradiças /
Moldura: Fabricado com perfis de alumínio extrudido /
Perfis de canto de 60 mm extensível para ambos os extremos para sua adaptação a qualquer espessura de 
painel /
Acabamento standard em lacado de cor branco RAL 9010 /

Acessórios: 
Dobradiças fabricadas em composto de cor cinzento com mecanismo de bloqueio a 90º, embutidas numa folha, 
com parafusos em aço inoxidável /
Opções:
Isolamento de folha em poliuretano M1/
Protecção em aço inoxidável AISI-304 com altura de 880 mm /
Protecção em polietileno com 7 mm e 880 mm de altura /
Moldura em alumínio anodizado em inox / Acabamento da folha de aço inoxidável A-304 /
Acabamento da folha em PVC /
Acabamento da folha em cores RAL:

1018 6018 3000 5015 9006

BATENTE 40mm



Batente de Polietileno
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de pessoas, carros e empilhadores

Aplicação: Separação de salas de trabalho, corredores e locais contíguos com temperatura positiva de +12 ºC.
Folha: Composta por placa de polietileno de alta densidade de 11 mm de espessura, com reforço vertical de 40 
mm de espessura (do lado das dobradiças), ambos fabricados sob pressão /
Defesa em polietileno de 7 mm de espessura em ambos os lados da folha, fabricada sob pressão /
Montagem através de parafusos em aço inoxidável /
Janela de 340×640 mm em vidro, montado em perfil de EPDM com cantos arredondados /
Vedante longitudinal de ajuste montado com guia de encaixe em caixa do lado oposto ao das dobradiças /
Limite máximo de passagem livre de 2.500 mm de largura / 
Limite máximo de medidas luz entre molduras: 2.600 mm /
Moldura: 
Fabricado com perfis de alumínio extrudido /
Perfil de canto de 60 mm, extensível para ambos os extremos para possibilitar adaptação a qualquer espessura 
de painel /

Acessórios: 
Dobradiças fabricadas em composto de cor cinzenta com mecanismo de bloqueio a 90º embutido na folha e 
parafusos em aço inoxidável /
Opções:
Protecção em aço inoxidável AISI-304 com altura de 880 mm /
Moldura em alumínio anodizado em inox /
Acabamento da folha de aço inoxidável A-304 /
Protecção tipo asa de avião em aço inoxidável AISI-304.Acabamento da folha em cores RAL:

1018 6018 3000 5015 9006

BATENTE DE POLIETILENO



Porta de Serviço
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de pessoas

Aplicação: Interior e exterior em oficinas, vestiários, casas-de-banho, etc /
Folha: Isolamento de poliuretano injectado com densidade 40 kg/m3 /
Cor standard branco 1006 revestido com filme P. E /
Espessura de isolamento: 40 mm /
Limite máximo de passagem 2.044 mm de largura /
Moldura: 
Fabricado com perfis de alumínio extrudido /
Perfis de extensão para adaptação a qualquer espessura de painel /
Vedante de estanqueidade de fecho vertical e superior /
Acabamento standard em lacado cor branco RAL 9010 /

Acessórios: 
Dobradiças tipo em aço inoxidável AISI-304 / Fechadura com chave e europeu /
Alavanca interior e exterior em aço inoxidável AISI-304 /
Opções:
Janela 340×640 mm em vidro de 6mm/ Isolamento de folha em poliuretano M1 /
Moldura em alumínio anodizado inox / Fecho de porta hidráulico /
Goma barredora / Kit barra anti-pânico /
Protecção em aço inoxidável 6/10com altura 880mm /
Acabamento da folha de aço inoxidável A-304 /
Acabamento da folha em PVC /
Acabamento da folha em cores RAL:

1018 6018 3000 5015 9006

PORTA DE SERVIÇO



Cortinas de Lamelas
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de pessoas, carros ou empilhadores 

Aplicação: Impedem correntes de ar nas câmaras frigoríficas / 
Servem para separação homologada entre dependências de temperatura semelhante /
Constituída por lamelas de pvc flexível de 200×2 mm substituíveis /
Cobertura a 50% /
Uso em temperaturas positivas e negativas /
Suporte de lamelas com peças basculantes de polietileno /
Suporte de cortina com peças fixas basculantes de polietileno /
Suporte guia com perfil tubular em PVC /
Tampões laterais de polietileno /

Caixilho de correr em um sentido conforme perfil de deslizamento em aço zincado /
Caixilho de correr em dois sentidos conforme perfil de deslizamento em aço zincado /

CORTINAS DE LAMELAS



Porta Basculante
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de empilhadores em câmaras de grande volume e tráfego intenso

Aplicação: Para câmaras de conservação e congelação /
Folha: Folha fabricada em chapa de aço galvanizado e lacada no forno com laca de poliéster de 25 microns, de 
qualidade alimentar /
Isolamento de 60 a 160 mm à base de poliuretano injectado com densidade +/-42Kg/m3 /
Estanqueidade através de vedante de borracha à volta da folha, vedante intermédio entre folhas e vedante de 
solo simples/duplo /
Moldura: 
Fabricada em poliéster através de pultrusão ou aço inoxidável 304 L, fixada com parafusos tapados pelo perfil 
tapajuntas /
Equilibrado jogo de contra-pesos, suspenso em cabo de aço de 6mm, com sistema de segurança em caso de 
rotura por encravamento /

Acessórios: 
Dobradiças superiores em alumínio / Dobradiças intermédias em aço inoxidável /
Cremona de fecho interior em alumínio anodizado, com dois pontos de fecho reguláveis /
Alça exterior e aço inoxidável / Rodas de deslizamento em Ertalon montadas sobre mecanismo inoxidável /
Acabamentos:
Standard branco 1006 / Inox 304 L / Opção poliéster 3 mm /
Opções:
Automatização eléctrica /
Protecção na parte de baixo da folha /
Janelas em vidro duplo /
Acabamento da folha em cores RAL:

1018 6018 3000 5015 9006

PORTA BASCULANTE



Porta tipo Guilhotina
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Função

Especificações

Acessórios / Opções

Passagem de empilhadores em câmaras de grande volume e tráfego intenso

Aplicação: Para câmaras de conservação e congelação /
Folha: Folha fabricada em chapa de aço galvanizado e lacada no forno com laca de poliéster de 25 microns, de 
qualidade alimentar /
Isolamento de 60 a 160 mm à base de poliuretano injectado com densidade +/-42Kg/m3 /
Estanqueidade através de vedante de borracha à volta da folha, vedante intermédio entre folhas e vedante de 
solo simples/duplo /
Moldura: 
Fabricada em poliéster através de pultrusão ou aço inoxidável 304 L, fixada com parafusos tapados pelo perfil 
tapajuntas /
Equilibrado jogo de contra-pesos, suspenso em cabo de aço de 6mm, com sistema de segurança em caso de 
rotura por encravamento /

Acessórios: 
Cremona de fecho interior em alumínio anodizado, com dois pontos de fecho reguláveis /
Tira exterior em aço inoxidável /
Rodas de deslizamento em Ertalon montadas sobre mecanismo inoxidável /
Acabamentos:
Standard RAL 9010 / Poliéster 3 mm / Opção inoxidável 304 L.
Opções:
Automatização eléctrica /
Protecção na parte de baixo da folha /
Janelas em vidro duplo /
Acabamento da folha em cores RAL:

1018 6018 3000 5015 9006

PORTA TIPO GUILHOTINA
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