Grades para janelas
Como aumentar significativamente a proteção e os níveis de segurança da sua casa, montra, loja, escritório, comercio ou indústria:
As grades metálicas, como elementos de segurança são muito importantes para qualquer construção. As janelas são fontes de entrada de luz natural e
ventilação para o interior da casa, além disso, a grade poderá ficar integrada na fachada da residência. Também garante segurança e proteção para a sua
família e para os seus bens.
Além dos variados tipos e formatos de janelas e portas, existem múltiplos tamanhos que são condicionados pela estética do edifício, projetada antes da
construção do mesmo, ou adaptada pelas condicionantes do espaço relativas à sua utilização.
As grades para janelas devem ser acima de tudo seguras, mas que inspirem esse sentimento a quem externamente as visualiza e aos seus próprios
donos.
Existem vários tipos de grades para janelas:
Grades fixas, ou seja, chumbadas e/ou aparafusadas no aro envolvente ou diretamente no cimento/pedra do edifício(casa, loja, escritório ou armazém).
Grades móveis, ou seja, consegue-se abrir as mesmas durante o dia, ou durante o período de funcionamento da loja.
As grades móveis podem ser ainda de deslocamento horizontal, (para a esquerda, para a direita, ou ambos os lados), ou de deslocamento vertical,
tipo estore, podendo ser manuais ou motorizadas no seu acionamento.
As nossas grades tipo lagarto/lagarta são adaptáveis a vários tipos, tamanhos e formatos de janelas e portas:
Janela clássica / Portas e janelas rústicas:
Uma grade de ferro no estilo clássico com elementos verticais e horizontais. Pintada de preto para contrastar com o branco da parede.
A partir do chão ao teto / Portas e janelas rústicas
Diferente do primeiro modelo, temos outra opção: grade fixa do teto ao chão. No entanto, observe que a luz não é bloqueada.
Em um grande arco
A grade da janela tem que ser de acordo com o projeto arquitetónico, ou seja, respeitando as suas dimensões. O estilo em arco é perfeito para
pavilhões e edifícios antigos, além de combinar com a decoração de interiores.
Com elementos verticais
Uma janela com aro de madeira com elementos verticais finos de metal, assim garante maior segurança para a sua residência.
Colorida: Vermelha / azul / verde / castanha / branca / preta / cinzenta
Não precisa de ser toda coberta com tiras de metal. A janela tem os seus arcos de segurança, a vermelho, como o restante da janela, na parte inferior
com vidro, do obturador, também fecha completamente a abertura.
Em módulos
Portas e janelas modernas
Um bonito modelo de barra que proporciona segurança. O seu formato permite abrir completamente a janela.
Janelas e porta no mesmo estilo
Portas e janelas mediterrâneas
As barras são projetadas de acordo com cada espaço. Aqui temos um belo exemplo de combinação: porta e janelas.

Com uma curva na sua conceção / Portas e janelas modernas
Este projeto de grade é um trabalho muito tradicional e artesanal. A curva na parte inferior torna a janela mais bonita.
Como uma malha de aço / Janelas e portas / Decoração de janela
Este desenho de grade parece uma malha de proteção, que ocupa quase toda a janela.
Com figuras geométricas
O forjamento deste modelo de grade é também clássico, curvilíneo, geométrico e perfeita simetria, além das figuras perfeitamente desenhadas.
Grade acolhedora / Janelas e portas / Janelas
A grade de ferro na cor preta da parte exterior serve como proteção para a janela com armação de madeira. Uma solução que não pode faltar em uma
casa com um belo jardim.
Romantical
A janela com uma cortina branca dá um ar de romantismo para a sala de estar.
Uma obra de arte como proteção
Uma grade muito original na sua conceção, além disso, o aço brilhante garante simultaneamente uma proteção absoluta para a janela no desenho do
bambu.
Proteção real
Uma grande janela com um design delicado que espalha a luz de uma maneira bonita por todo o espaço interior.
Formas barrocas / Janelas e portas. Portas e janelas
Nem sempre a forma da barra deve ser linear e em linha reta, neste caso, ela pode ser em curvas. Pode transportá-lo para um ambiente cheio de
elegância de uma outra época.
De madeira / Portas e janelas rústicas
A madeira também pode ser utilizada para criar uma bonita proteção interna para a janela da sua casa.
Preto e branco / Janelas e portas
Uma combinação que sempre será vencedora: branco e preto. O formato da grade proporciona um visual incrível para a sala de estar.
No estilo industrial
A cozinha também merece proteção, principalmente para um apartamento no andar térreo ou uma casa térrea.
Tom cinza e azul / Espaços comerciais modernos
Uma camada de tinta também pode tornar a janela num elemento decorativo branco e azul.
Moderna e confiável / Portas e janelas minimalistas
Uma grade no estilo moderno para proporcionar um ambiente completamente fechado e seguro.
Elegância natural / Janelas e portas Janelas
Uma boa combinação de materiais, tijolo, madeira e ferro. Temos também uma bela combinação de estilos. Esperamos que encontre a grade perfeita
para renovar a janela da sua casa.
Grades para janelas pretas / Interiores Portas e janelas modernas
Neste projeto, as grades aparecem como contornos da estrutura na janela. Além de proteger, a janela com grande permite ampla iluminação natural e
conexão com espaço externo, são um elemento interessante para a decoração.
Para quem quer modelos de grades que são a própria janela, esse tipo de opção é perfeito.
Casas lindas com janelas perfeitas! / Modelos de grades para varandas
Um dos modelos de grade que vai muito além da janela. A estrutura inteira com metal e vidro expande a varanda, cria um espaço agradável,
naturalmente bem iluminado e protegido da chuva.
A pintura verde em meio às paredes externas de cor laranja cria um aspeto criativo, alegre e muito agradável.
As grades podem ser pintadas em qualquer cor RAL à escolha. As mais usuais são brancas ou cinzentas.
Janelas de vidro com grade. / Fachada frontal
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, reparação e assistência técnica certificada de
grades para janelas e portas, grades de segurança tipo lagarta, grades de enrolar manuais e automáticas, portões e
automatismos.

Quanto às grades de enrolar:
Fabricamos grades ou portas de enrolar de vários tipos e tamanhos até aos 11 metros de largura
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:
GRADES PARA JANELAS

Grades de Segurança
Proteção contra intrusos;
Redução das possibilidades
de roubo; Diminuição do
número de assaltos.

Grades de Enrolar
Proteção dos seus espaços
residenciais e laborais

As grades de enrolar para
portas e janelas são
excelentes proteções para
espaços variados, quer a
nível residencial (vivendas e
apartamentos) quer
comercial (escritórios,
montras, cafés, bancos,
entre outros…).
Estes equipamentos, com ou sem cadeados e fechaduras de alta segurança SAG (marca da qual somos representantes exclusivos em Portugal) são produzidos segundo as normas da UE e possuem dois anos de garantia.
Solicite já um orçamento grátis e sem qualquer compromisso associado à nossa empresa para grades de enrolar para portas e janelas e usufrua, sem dúvida alguma, de uma excelente relação qualidade/preço.
GRADES PARA JANELAS
A Serralharia da Pousada fabrica, comercializa, instala, presta assistência e reparação a todo o tipo de grades para janelas, para que tenha sempre segurança máxima na sua habitação ou empresa, mesmo nos andares inferiores ou de fácil acesso. Este nível de proteção extra traz maior tranquilidade aos utilizadores em zonas mais suscetíveis a assaltos e a invasões de propriedade. Confie a segurança das suas janelas à empresa que melhor responde às suas necessidades de grades para janelas de qualidade, aos melhores preços.
GRADES PARA MONTRAS
Grades de Enrolar e Grades Lagarta
As grades de enrolar, com perfis em alumínio ou aço, podem ser em chapa (opacas), microperfuradas (pequenas aberturas) ou em malha (formato tijoleira), integrando sistemas de abertura e de fecho elétricos (com motor e comando) ou manuais, conforme o local em causa.
Por outro lado, as grades lagartas (recolhem para a lateral) são sempre manuais e produzidas em aço (pode ser pintado em várias cores) de ótima qualidade e extremamente resistente, tendo uma elevada procura sobretudo para ser aplicado em varandas e em marquises.
Solicite à nossa equipa um orçamento gratuito e sem compromisso para grades lagartas e grades de enrolar (possibilidade de incluir cadeados e fechaduras da marca SAG), da qual somos representantes exclusivos) e poupe com o nosso conhecimento diferenciado.
Pode escolher vários tipos de grades para janelas de acordo com o tamanho e a utilidade que estas tiverem. Temos ao seu dispor vários modelos e tamanhos para lhe apresentar e temos todo o gosto em lhe mostrar as vantagens de cada um de modo a apoiá-lo na sua decisão.
GRADES PARA PORTAS
Grades fixas ou móveis para janelas
Não sabe se deve escolher grades fixas ou móveis para as suas janelas? Para janelas pequenas aconselhamos a aplicação de grades fixas, mais seguras e duradouras. Para janelas maiores ou que utilize com maior frequência, como as janelas dos quartos, sala ou cozinha, pode optar por grades móveis que possa abrir sempre que necessário, como por exemplo as grades de lagarta ou grades de correr. Estas últimas são também uma opção inteligente para implementar em escritórios ou lojas. Seja qual for a situação, fale connosco. Temos um leque variado de grades fixas e móveis para janelas para lhe apresentar e prestamos
todo o aconselhamento necessário para o ajudar a adquirir a solução que melhor se ajusta às suas necessidades.
GRADES PARA PORTÕES
Venda, montagem e assistência a grades para janelas
Prestamos todo o tipo de serviços de venda, montagem e assistência a grades para janelas que precisa para elevar a segurança do seu espaço. Temos valores bastante competitivos para lhe oferecer pelo que já não há motivo para adiar a decisão de implementar uma das nossas soluções. O leque de oferta é vasto e está disponível em diferentes cores e materiais para que o modelo que escolher esteja em linha com a estética da sua moradia, apartamento, loja ou edifício. Basta ligar-nos e um dos nossos comerciais irá apresentar-lhe todos os nossos produtos e serviços de venda montagem e assistência a grades para janelas.
GRADES PARA ESCRITÓRIOS
Reparação e manutenção de grades para janelas
Por muito bons e robustos que sejam os equipamentos por vezes avariam-se. O nosso serviço de reparação e manutenção de grades para janelas está aqui para o ajudar nesses momentos. Estamos aptos a reparar qualquer modelo de grades para janelas que tenha no seu edifício, tenha ele sido ou não implementado pela Serralharia da Pousada. Temos um leque alargado de componentes e peças para substituição que respondem a vários tipos de avaria ou dano. Peça a intervenção da nossa equipa de reparação e manutenção de grades para janelas e mantenha sempre a segurança do seu espaço ao mais alto nível.
GRADES PARA LOJAS
Grades para janelas aos melhores preços
Vai encontrar na nossa oferta um conjunto de soluções de grades para janelas aos melhores preços. Aumente a segurança da sua casa, loja ou escritório sem investir demasiado. Terá, no entanto, a certeza de estar a adquirir um produto de qualidade, fabricado em materiais modernos e resistentes, e com garantia. Também prestamos assistência técnica de modo a garantir que as suas grades para janelas funcionam sempre corretamente. Contacte-nos e encontre na Serralharia da Pousada as grades para janelas aos melhores preços do mercado.
Equipamentos de Qualidade
De realçar que estes equipamentos inovadores são produzidos de acordo com a legislação da UE, que passaram em exigentes e isentos testes de fiabilidade, que possuem dois anos de garantia e que protegem eficazmente contra assaltos espaços laborais e residenciais.
GRADES PARA MONTRAS
gradeamentos de segurança, grades de segurança para lojas preços, grades segurança, grades de segurança porto, grade segurança, grade lagarto, grades lagarto porto, grades lagarta para janelas preços, grades de enrolar para lojas, grades de segurança lagarto preços, grades lagartas preços, grades lagarto para janelas, grades de segurança para lojas, grades de lagarta usadas, grades para janelas aki, grade de correr para porta, grades para portas, grade de enrolar preço m, gradeamento para janelas, grade preço m, grades metálicas, grades de segurança para janelas interiores, grade enrolar, grades para janelas preços, grades de
segurança para janelas preços, gradeamentos para janelas, grades de lagarto preço, grade de segurança para janela, grades de segurança para portas e janelas, grades de enrolar microperfuradas, grades de segurança preços, grades para janelas de correr, grades de proteção para portas, grades, preço de grade de proteção para janelas, grades interiores, portas blindadas leroy merlin, motor para portão de correr leroy merlin, entre portas viana do castelo, serralharia gaia, tubo galvanizado aki, serralharias matosinhos, porta com grade, serralharia ermesinde, serralharia gondomar, portas de correr aki, serralharia canelas, tubo inox
perafita, serralharia viseu, lojas aki gaia, grades para varandas em aluminio, serralheiro canidelo, portas lacadas baratas, gradeamentos preços, serralharia castelo branco, portões de entrada de casas, grades inox exterior, porto janelas e portas, grade de aço galvanizado, serralharia algarve, marca nacional, portoes para casas, portas de garagem de enrolar, serralharia aluminio matosinhos, janelas baratas, grade leça da palmeira, grades em inox para exterior, janelas de aluminio com grade de proteção, grade de proteção para janela, portas de grades, grade aço inox, lojas que vendem portas e janelas, grades lagarta para janelas,
grades de lagarta preço, grades de lagarta leroy merlin, grades de lagarta, grades tipo lagarta, grades lagarta leroy merlin, grades lagarta preço, grades lagarta, grades lagartas para janelas, grades lagarta algarve, grades lagartas, grades lagarta porto, grades de seguranca, grades de enrolar, lagarto porta, grades lagarto, grades de segurança para bebe, grades de segurança bebe ikea, grades de segurança bebe, grades de segurança leroy merlin, grades de segurança para muros, grades de segurança para montras, grades de segurança maia, grades de segurança ikea, grades de segurança para escadas, grades de segurança para
camas, grades segurança serralheria, grades de segurança tipo lagarto, grades de segurança nr, grades de segurança aluminio, grades de segurança aveiro, grades de segurança algarve, grades de segurança aki, grades de segurança usadas, grades de segurança em ingles, grades de segurança industrial, grades de segurança olx, grades de segurança, grades de segurança para eventos, grades de seguranca em ingles, grades de segurança janelas, grades de segurança lisboa, reparação de grades de segurança, grades de segurança de janelas, grades de segurança de enrolar, grades de segurança de correr, grades segurança gaia,
grades de segurança gondomar, portas e grades de segurança, grades segurança residencial, preços grades, grade de segurança, Portugal, grades de segurança, gradeamento para janelas, grades de enrolar, gradeamento segurança, grade segurança, gradeamentos modernos, grade de enrolar preço m, grade preço m, grades de enrolar para lojas, gradeamento de janelas, grade de segurança para porta, grades de segurança para portas, grades de segurança para montras, grade de enrolar preço m, grade de proteção para porta, grades para janelas de correr, grades para portas, grades de segurança lagarto preços, grades de lagarta
usadas, grades, grades de enrolar preços, gradeamentos preços, grade segurança,

CONTACTE-NOS :

