


VICAIMA INDÚSTRIA

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



www.vicaima.comFollow us

VICAIMA INDÚSTRIA

A Vicaima é líder nacional e além de Portugal, tem presença direta em Espanha, Marrocos e Reino Unido. A Vicaima

exporta cerca de 95% da produção para todo o mundo.

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 ISO14001

Certificação FSC® (Forest Stewardship Council)

Conformidade com o Regulamento Europeu da Madeira (EUTR)



INOVAÇÃO & TECNOLOGIA
O impulso para soluções integradas e inovadoras, capazes de atender às exigências dos seus diversos mercados,

levam a empresa a reforçar o seu portfólio com soluções que incorporam alta tecnologia e avanços criativos.

Essa visão reflete‐se nas suas soluções inovadoras, tais como:

Portas de luxo, designs inspiradores, acabamentos exclusivos ou gamas de produtos especializadas com tecnologia

incorporada.



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®



LINHAS DE PRODUTO
Essential: Portas lisas, com pantografados ou inlays. Design simples e minimalista

Exclusive:Modelos contemporâneos, com cruzamento de sofisticadas folhas de madeira e detalhes únicos

Classic:Modelos de linhas clássicas com uma linguagemmoderna e que recriam o tradicional



SOLUÇÕESCONSTRUTIVAS

Soluções versáteis e prontas a instalar, que incluem porta, aro eacessórios.

O portaro® Vicaima é uma solução construtiva adequada a diversos locais e aplicações. Portas faceadas, de

correr ou pivotantes são algumas das soluções possíveis, que podem integrar uma arquitetura

contemporânea.



Solução versátil, pronta a instalar, que integra  
porta, aro e acessórios numa única peça.

Opções:

Portas com ou sem travessa  

Dobradiças ocultas

Linhas ‐ Essential, Exclusive, Classic

PORTARO®



Porta de batente que pode facear com painéis  de 
revestimento, criando superfícies retilíneas y  
contínuas.

Opções:

Portas em altura sem travessa  Portas e 

aros de elevadas dimensões  

Dobradiças ocultas

Linhas ‐ Essential eExclusive

PORTARO® INVERSE



Portas em altura com dobradiças invisíveis,  

refletem a autenticidade das linhas e um aspeto  

estético diferenciador.

Opções:

Portas em altura sem travessa  Portas e 

aros de elevadas dimensões

Linhas ‐ Essential eExclusive

PORTARO®PIVOTANTE



Solução que valoriza a otimização dos espaços.  

Disponível com portas de correr pelo interior ou  

exterior daparede.

Opções:

Disponível em 1 ou 2 folhas  

Linhas ‐ Essential e Exclusive

PORTARO®CORRER



GAMA DE REVESTIMENTOS
Naturdor: Folha de madeira natural, composta ou com velatura

Dekordor: Revestimento decorativo liso ou com relevo, com reprodução de madeiras ou cores

Lacdor: Lacado com coresRAL



Corta‐fogo: 30, 60 e 90 minutos

Corta‐fogo e acústico: 32 a 45dB

Segurança: Portaro® segurança (CF+AC) | SBD (Secured by Design) | RC2 EI45 AC45dB ( CF+AC + Térmico

SOLUÇÕESTÉCNICAS



CORTA‐FOGO

As portas corta‐fogo desempenham um papel crucial no plano de segurança contra incêndios, uma vez que  podem 
evitar ou adiar a propagação do fogo e fumo entre compartimentos, permitindo assim a evacuação de  pessoas, a 
redução de danos materiais e a manutenção da atividade.

Ao especificar soluções corta‐fogo da Vicaima, terá a  
certeza de que:

Conjunto de porta, aro e acessórios (Portaro®) certificado
segundo normas internacionais EN, BS eUL

Testes efetuados em diversos laboratórios internacionais  
acreditados

Acessórios com marcação CE

Portas com vidro testadas e certificadas  

Ampla gama de designs e revestimentos

Flexibilidade de dimensões e configurações



Legislação

As portas resistentes ao fogo são compostas por folha da porta, aro e acessórios, incluindo dispositivo
automático de fecho.

As portas resistentes ao fogo quando devidamente fabricadas e instaladas, evitam a propagação de incêndios
durante um período de tempo previamente determinado e verificado através de ensaio normalizado, efetuado por
laboratório acreditado para o efeito.

Classe de resistência ao fogo padrão, EI ou E, das portas que isolam os compartimentos corta‐fogo, deve ter  um 
escalão de tempo igual a metade da parede em que se inserem.

As portas resistentes ao fogo, fazendo parte de caminhos de evacuação, devem ser providas de dispositivos de  
fecho automático, quer estejam normalmente abertas oufechados.

Sistemas de retenção:
‐ mola de fecho
‐ mola hidráulica ou mecânica
‐ seletor fechoeletromagnético

Nas portas de 2 folhas com dispositivo automático de fecho, tem que haver um acessório de seleção de fecho  da 
1ª folha.

CORTA‐FOGO



CORTA‐FOGO

Início teste Saída degases quentes entre aro eporta

Empeno dasdobradiças Estado aos 36 minteste

Teste ‐ imagens



PORTAS DE SEGURANÇA

A Vicaima oferece uma diversificada gama de

performances desenvolvidas para entrada das

habitações de forma a garantir conforto e segurança

dos seus utilizadores.

Destaque para o Portaro® de Segurança RC2 EI45

AC45dB é uma solução técnica multi‐performance de

elevado desempenho que garante num só produto

resistência à intrusão, excelente capacidade de

isolamento térmico (UD: 1,17 W/(m2.ºC)), elevada

performance ao nível de corta‐fogo (45 minutos), e da

acústica (45dB).



Porta: espessura de 54mm e orla com batente

Interior: multicamadas

Aro: prumo em madeira densa e guarnições em 
contraplacado

Acessórios: fechadura segurança com 3 pontos; 
ddobradiças segurança 4” com marcação CE

Opções: soleira suíça ou dupla barra calafetagem 
automática para isolamento acústico de 44dB; mola 
oculta com braço articulado ou deslizante

PORTARO® SEGURANÇA
RC2 EI45 AC45



CORTA‐FOGO EACÚSTICO

Indicado para locais com elevados requisitos de resistência ao fogo

e isolamento acústico em simultâneo.

Produtos certificados para a classe de resistência ao fogo até 30

minutos com redução acústica entre 32dB até 45dB ou resistentes

ao fogo até 60 minutos com redução acústica até43dB.

No caso das portas, é imperativo que tenham  sido submetidas

a ensaio de isolamento sonoro em  laboratório acreditado e 

disponha de um certificado com a identificação do elemento e o 

resultado do ensaio.

O resultado é expresso através do índice de isolamento 

sonoro a sons aéreos “Rw” sendo a unidade o dB.  Quanto 

maior o índice Rwmais eficaz é o isolamento sonoro.



Porta: espessura 61mm com batente

Aro: madeiralamelada

Acessórios: em aço inox com marcação CE  

Opções: abertura para fechadura eletrónica  

Soluções construtivas: Portaro®

CORTA‐FOGO30MIN  
AC45dB INVERSE



SUSTENTABILIDADE
PRODUTOS & SOLUÇÕES

SUSTENTABILIDADE
PRODUTOS & SOLUÇÕES



Portas de separação entre espaços climatizados e não climatizados desempenham 
um papel importante na poupança energética, ex.:

Portas de entrada de apartamento
Portas de entrada para escritórios
Portas de ligação a garagens em vivendas

Qual o parâmetro a controlar?
Coeficiente de transferência térmica UD ou U‐value
Corresponde à quantidade de energia, sob a forma de calor, que passa, num 
segundo, através de 1m² de superfície, quando a diferença de temperatura entre o 
interior e o exterior é de 1°C

Produtos & Soluções ‐ Poupança Energética

SUSTENTABILIDADE



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

Exemplo: Portaro® Segurança RC2 EI45 AC45dB

SUSTENTABILIDADE



PROJETO BIM



BIM ‐ Building Information Modeling

O BIM apresenta‐se como um sistema de última geração,  universal, 
que potencia a partilha entre os profissionais do setor  e que permite 
visualização 3D e gestão de toda a informação de  produto que 
inclui dimensões, modelos, revestimentos, entre  outros

Estes objetos BIM, disponíveis para já em Archicad, permitirão aos
prescritores a simulação e especificação das soluções Vicaima dentro
dos seus projetos digitais.

Soluções Portaro® ‐ Objetos BIM disponíveis:
Performances:
Não fogo, Correr, Inverse (faceada com painéis)  
Resistente ao fogo 30 e 60 minutos
Resistente ao fogo 30 minutos e com isolamento acústico  
Resistente ao fogo 60 minutos com isolamento acústico  Segurança 
com performances adicionais de corta‐fogo, acústica

PROJETO BIM



Dressing rooms

Portas de Abrir

Criatividade e organização
Roupeiros que otimizam e renovam os compartimentos, 
transformando os espaços e as experiências do quotidianos. 

Versáteis e funcionais, combinam de diversas formas opções 
modulares e acessórios e exploram um conceito tailor‐made, 
criando objetos únicos. 



MATCH ‐ Designer Panel Inspiration
O conceito Match é aplicável em diferentes superfícies ou materiais. O uso da tecnologia H2P e processos

produtivos inovadores assegura elevados níveis de qualidade e flexibilidade de soluções.

Com base em diferentes tipos de painéis, é possível reproduzir uma ampla gama de designs e acabamentos,

customizados para aplicações em, painéis para revestimento de paredes, cabeceiras de cama, mobiliário, módulos

de cozinha, decoração de lojas e packaging.



OBRIGADO


