Sabia que existem diversos modelos de
grades flexíveis para janelas?
Como escolher o modelo ideal para a sua casa ou empresa,
garantindo a segurança e preservando a visibilidade!
Este é um item que além de ser uma peça fundamental para a segurança da sua residência, escritório, ou
armazém, também influencia e muito na beleza do ambiente envolvente. Dos modelos mais simples aos
mais elaborados, as grades de segurança para janelas e portas são encontradas em diversas formas e
modelos no mercado, desde as pré-fabricadas que reduzem a mão de obra, tempo de execução e
instalação na obra, até às mais elaboradas e modernas com comando e automatismo, normalmente
feitas sob medida por uma empresa profissional de serralharia.
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As grades de segurança para janelas e portas têm como principal objetivo oferecer proteção em relação
ao acesso à residência, mas o ideal é que essa segurança seja garantida sem prejudicar a beleza da sua
fachada ou montra da empresa, por isso, é muito importante que as ideias e o design das grades sejam
muito bem planeados e feitos por profissionais de confiança, utilizando um material de alta qualidade.

Os materiais mais utilizados na produção de grades são o ferro, alumínio, metalon e o aço perfilado:
O ferro, apesar de ser considerado o mais barato e ter boa resistência, é pesado e não apresenta boa
durabilidade, visto que, este material tende a oxidar, podendo vir a ser um problema para o cliente.
O alumínio é o mais leve, tem preço mediano, é durável e não oxida, sendo menos resistente. Por ser
muito maleável, ele não apresenta o melhor desempenho quando a questão é segurança.
O metalon, é um tubo de aço feito com material inoxidável, resistente e durável, permitindo uma maior
segurança para a sua residência ou empresa sem perder a elegância no design.
O aço perfilado, é um perfil / calha de aço feito com chapa de aço galvanizado não oxidável, resistente e
durável, permitindo uma maior segurança para a sua casa ou montra com elevada visibilidade.
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Grades de segurança para janelas e portas
• Grades de lagarta ou lagarto
• Deslizamento horizontal
Modelo simples e económico, mas que ao mesmo tempo dá um toque de modernidade ao seu projeto.
Muito utilizadas em janelas e portas, podem ter acionamento manual ou motorizado, sendo um item que
dá visibilidade para o ambiente exterior ou interior e não tira o foco principal do design do edifício.
São bastante mais baratas do que outros tipos de grades e apresentam elevados níveis de segurança para
a proteção de pessoas e bens. Quando recolhidas permanecem quase invisíveis, sendo ideais para
pequenas montras de espaços comerciais ou para residências ao nível dos pisos mais próximos do solo.
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Grades de segurança para montras e portas
• Grades de enrolar
• Portas de enrolamento
• Deslizamento vertical enrolável
• Acionamento automático ou manual
Modelo mais complexo, muito usado em garagens e montras de shopping's, centros comerciais ou
hipermercados, podem ter acionamento manual ou motorizado, sendo um item que dá visibilidade
quase total para o ambiente exterior ou interior e não tira o foco principal do local onde é instalado.
SE O QUE PROCURA SÃO GRADES DE SEGURANÇA ROBUSTAS E COM ELEVADOS NÍVEIS DE QUALIDADE,
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, NÃO HESITE EM CONTACTAR:

