


VICAIMA INDÚSTRIA

"A filosofia da Vicaima está assente na constante inovação,
sempre com respeito pelo meio ambiente "



www.vicaima.comFollow us

VICAIMA INDÚSTRIA

É um dos principais players europeus na conceção e produção de soluções de portas interiores,
aros e peças para mobiliário customizadas

Com sede em Portugal tem cerca de 60 anos de experiência

Conta hoje com uma área industrial de cerca de 100.000m2

Produz cerca de 1,5 milhão de portas por ano

A Vicaima apresenta soluções para projetos dos mais diversos setores como hotelaria, habitação,
escolar, saúde e comercial



SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade e a responsabilidade ambiental são dois pilares do negócio Vicaima:

Certificação segundo norma ambiental ISO 14001 (desde 2005)

Certificação FSC® (Forest Stewardship Council). A 1ª empresa do setor a obter esta certificação (desde 2005)

Conformidade com o Regulamento Europeu da Madeira (EUTR)



SUSTENTABILIDADE - Certificação FSC®



SUSTENTABILIDADE – Valorização de Resíduos
Processos e Matérias-Primas



SUSTENTABILIDADE – Valorização de Resíduos



SUSTENTABILIDADE
PRODUTOS & SOLUÇÕES



QUALIDADE & CERTIFICAÇÃO

A Vicaima apresenta uma vasta gama de produtos técnicos certificados, que inclui performances 
corta-fogo, acústica e segurança, atribuídas por entidades internacionais acreditadas e disponíveis 
com certificação FSC®



Portaro® de interior

Portaro® Corta-fogo

Portaro® Corta-fogo e acústicas

Portaro® Segurança

Block

Roupeiros e Painéis

(Portaro®,  solução de porta, aro e acessórios 

pronta a instalar)

PRODUTOS & SOLUÇÕES

Disponíveis com certificação FSC® 



As portas corta-fogo são exigidas para diversas 
aplicações como setor público, comercial, hotéis 
e habitação

As soluções da Vicaima estão certificadas por 
laboratórios independentes, de acordo com as 
normas EN e BS e UL

Resistência ao fogo de 30, 60 e 90 minutos 

Acreditação pela BWF-Certifire e

BM TRADA Q-Mark e Intertek

Aberturas com vidro corta-fogo

Acessórios com marcação CE

PRODUTOS & SOLUÇÕES

Corta-Fogo



Soluções especialmente focadas no setor 
hoteleiro, contribui para um maior conforto e 
segurança dos espaços

As soluções da Vicaima podem alcançar elevados 
níveis de isolamento acústico – 34 a 45dB

Opção de corta-fogo 30 e 60 minutos

Soluções acústicas certificadas por laboratórios 
acreditados segundo a norma ISO 

Aberturas com vidro corta-fogo

Acessórios com marcação CE

Abertura para fechadura eletrónica

PRODUTOS & SOLUÇÕES

Acústicos



Soluções multi-performance para entrada de 
apartamentos, que cumprem com normas de 
segurança internacionais

Secured By Design (SBD):

Anti-intrusão segundo PAS24 e BS644 
Corta-fogo 30 ou 60 minutos de acordo com as 
normas EN ou BS

RC2 EI45 AC45dB:

Resistente à intrusão segundo norma EN 1627 
Excelente isolamento térmico (UD: 1,17 W/(m2.ºC))
Elevada performance corta-fogo - 45 min
Elevado isolamento acústico - 45dB

PRODUTOS & SOLUÇÕES

Segurança



RC2: Classe de Segurança de acordo com EN1627

EI45: 45 minutos de resistência ao fogo

• (E) – Estanquidade ao fogo 45 minutos

• (I1) – Isolamento térmico 45 minutos

AC45: Índice acústico Rw 45dB

Disponível com Certificação FSC®

Portaro® Segurança RC2 EI45 AC45dB

SOLUÇÃO DESTAQUE



Coeficiente de Transmissão Térmica

Cálculo de acordo com ISO 10077-1; ISO 10077-2 e ISO 10211

Resultado UD: 1,17 W/(m2.ºC):

Elevado grau de isolamento térmico – Classificação A

Portaro® Segurança RC2 EI45 AC45dB

SOLUÇÃO DESTAQUE

A poupança energética e isolamento das habitações são fatores com grande impacto na sustentabilidade da 
construção





www.vicaima.com

OBRIGADO!




