GRADES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA CASAS E MONTRAS DE LOJAS:

A Serralharia da Pousada - SdP, de Manuel Nogueira Fernandes, Lda., é
uma empresa que atua no mercado Português desde o ano 2002, com o
fabrico, a comercialização, instalação e assistência técnica de grades para
portas e janelas, grades de segurança tipo lagarta, grades de enrolar
manuais e automáticas, portões e automatismos.

GRADES LAGARTA, ou GRADES TIPO LAGARTO. (EXTENSÍVEIS)
A Serralharia da Pousada - SdP, tem ao dispor dos clientes particulares e também das empresas da área comercial ou
industrial este tipo de grades, que é bastante utilizada em moradias e em edifícios. As grades lagarta (ou grades lagarto) são
aconselháveis para fechar montras comerciais de uma forma não opaca e segura, principalmente em pisos próximos ao rés-dochão, isto porque nos dias de hoje existem inúmeros assaltos, furtos e roubos, constatando-se que o vandalismo na nossa
sociedade é cada vez maior, sendo estes os locais mais cobiçados pelos “amigos do alheio”.
A grade tipo lagarto tem uma grande facilidade de funcionamento, robustez e adaptação a todo o tipo de vãos sem no entanto
comprometer a sua estética, uma vez que quando a loja está aberta, a grade poderá ficar oculta. Este tipo de grade é composto
geralmente por perfis verticais, separados entre si cerca de 100mm. Fabricados em aço galvanizado quinado de 2mm de
espessura, o sistema de extensão é feito através de um xadrez para poder assim aumentar a sua resistência. A grade lagarto é
suspensa em rodízios de alta qualidade que permitem um funcionamento manual e sem esforço.
Grades porto, grades lisboa, grades coimbra, grades viseu, grades guarda, grades aveiro, grades viana do castelo, grades braga, grades setubal, grades leiria, grades faro, grades portimão, grades vila real,

A Serralharia da Pousada - SdP, dispõe de uma vasta gama e modelos de grades de segurança para atender as mais
diversificadas necessidades dos nossos clientes. Com a diversidade de modelos e tipos de acabamento diversos (aço galvanizado,
lacado a qualquer cor ou em aço inox), as grades de segurança fabricadas e comercializadas pela Serralharia da Pousada - SdP,
permitem ser instaladas em espaços grandes ou pequenos, tais como zonas comerciais, hipermercados, ourivesarias, lojas
diversas, armazéns, escolas, residências, etc. O acionamento das grades de segurança pode ser manual ou automatizado,
conforme a necessidade e/ou intenção dos clientes.
A Serralharia da Pousada - SdP, está sempre atenta quando o assunto é segurança. A contar com uma equipa de serralheiros
bastante qualificados, esta empresa está apta para oferecer soluções sob medida de grades para janelas residenciais e comerciais.
grades lagarto porto, grades lagarto lisboa, grades lagarto coimbra, grades lagarto viseu, grades lagarto guarda, grades lagarto aveiro, grades lagarto viana do castelo, grades lagarto braga, grades lagarto setubal,
grades lagarto leiria, grades lagarto faro, grades lagarto portimão, grades lagarto vila real,

GRADES DE ENROLAR (PORTÕES ENROLÁVEIS)

A Serralharia da Pousada - SdP, dispõe de vários modelos de grades de segurança enroláveis para espaços comerciais, com
excelente acabamento e com um design atrativo e moderno, que fazem toda a diferença nas montras comerciais. A estrutura
funcional deste produto permite uma instalação prática e eficiente podendo ser automatizada a qualquer altura. A fechadura deste
tipo de grade geralmente é instalada na parte inferior e bloqueia a grade dos dois lados, garantindo a máxima segurança.
grades segurança porto, grades segurança lisboa, grades segurança coimbra, grades segurança viseu, grades segurança guarda, grades segurança aveiro, grades segurança viana do castelo, grades segurança
braga, grades segurança setubal, grades segurança leiria, grades segurança faro, grades segurança portimão, grades segurança vila real,

GRADES MICRO-PERFURADAS

A Serralharia da Pousada - SdP, fabrica e comercializa também as grades de segurança micro-perfuradas manuais ou
automáticas, fabricadas com perfis galvanizados, lacados, alumínio ou inox, disponível em várias medidas.
As grades micro-perfuradas são compostas com topos laterais que permitem um movimento suave e mais silencioso; sistema de
compensação através de molas, com calhas verticais para que o movimento tenha menos atrito e seja mais silencioso; perfil
inferior com batentes e fechadura; lacadas a qualquer cor RAL; e tem opção de tampas de proteção ao rolo. É fabricada em chapa
de aço galvanizada micro-perfurada ou aço inox espelhado.
É um tipo de grade que para além da sua segurança, produz também um enorme efeito visual, esta é aconselhada para todo o
tipo de comércio. Através deste tipo de grade, é possível observar os artigos expostos no interior da loja, até mesmo os de
tamanho mais reduzido, isto devido à sua transparência. Este tipo/modelo de grade é considerada por forças policiais como o mais
resistente aos "amigos do alheio".
A equipa técnica Serralharia da Pousada - SdP, é formada por profissionais altamente qualificados, que asseguram
permanentemente uma resposta rápida e adequada aos serviços prestados, garantindo a total satisfação dos seus prezados
clientes.

Se procura a máxima proteção para os seus bens, com a adição de uma camada superior de segurança, contacte-nos:

