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Grades Lagarto - Alta Segurança – Grades Lagarta

Serralharia da Pousada 
Manuel  Nogueira  Fernandes, Lda.

Fabricante de Gradeamentos Metálicos Amovíveis de Segurança para Casas, Armazéns e Lojas:

Se a sua escolha recai sobre uma grade segura mas económica, saiba que uma grade tipo lagarto pode ser a
escolha certa:

Uma  grade  adequada  para  portas,  janelas  e  montras,  de  funcionamento  articulado,  com  movimento  muito
silencioso e facilmente ajustável na abertura e fecho.

Produzida em Portugal e fabricada com perfis especiais em aço galvanizado de elevada resistência, integra na sua
composição uma complexa articulação de apoios terminais compostos por anilhos em aço e pernos de suporte.
As grades tipo lagarto, ou grades tipo lagarta fabricadas pela Serralharia da Pousada, funcionam sem ruído, são
resistentes e sólidas, mas permitem também grande visibilidade para o interior dos estabelecimentos comerciais,
e ainda uma excelente passagem de luz solar para escritórios e casas de habitação.

CLIQUE NA IMAGEM/LINK PARA MAIS INFORMAÇÃO
grade lagarta, grade lagarto, porta enrolar, A ores, Angra do Heroísmo, Calheta, Corvo, Horta, Lagoa, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena, Nordeste, Ponta Delgada, Povoa ão, Praia da Vitória, Ribeira Grande, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, São Roque do Pico, Velas, Vila do Porto, Vila Franca do Campo, Aveiro, Águeda, Albergaria-a-Velha,ç ç

Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Sever do Vouga, Vagos, Vale de Cambra, Beja, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Odemira, Ourique, Serpa,
Vidigueira, Braga, Amares, Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde, Vizela, Bragan a, Alfândega da Fé, Bragan a, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro,ç ç

Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso, Vinhais, Castelo Branco, Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proen a-a-Nova, Sertã, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão, Coimbra, Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital,ç
Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua, Vila Nova de Poiares, Évora, Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Oliven a, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vila Vi osa, Faro, Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão,ç ç
Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António, Guarda, Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso, Vila Nova de Foz Côa, Leiria, Alcoba a, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha,ç

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Pedrógão Grande, Peniche, Pombal, Porto de Mós, Lisboa, Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Cascais, Lisboa, Loures, Lourinhã, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Sobral de Monte Agra o, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Madeira, Calheta, Câmara deç
Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz, Santana, São Vicente, Portalegre, Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre, Sousel, Porto, Amarante, Baião, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Marco de Canaveses,
Matosinhos, Pa os de Ferreira, Paredes, Penafiel, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Santarém, Abrantes, Alcanena, Almeirim, Alpiar a, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Ma ão, Ourém, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Tomar,ç ç ç

Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Setúbal, Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, Barreiro, Grândola, Moita, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sines, Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, Caminha, Melga o, Mon ão, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valen a, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Vila Real, Alijó,ç ç ç
Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Mur a, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Valpa os, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Viseu, Armamar, Carregal do Sal, Castro Daire, Cinfães, Lamego, Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Penedono, Resende, Santaç ç
Comba Dão, São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, Sátão, Sernancelhe, Tabua o, Tarouca, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu, Vouzela, grades porto, grades aveiro, grades braga, grade seguran a, grade anti-assalto, grade anti-roubo, grade lojas,grade fabricante,grade em portugal,    Grade, grades, seguran a, anti roubo, metálicas, para lojas e casas, vivendas,ç ç ç

moradias, edificios, condominios, comercios, industrias, empresas, evitar assalto,fabricante,qualidade,pre o,custo,grade enrolar,grade lagarto,grade compasso,grade flexivel,grade extensivel,grade automatica,grade com motor,porto,gaia,perosinho,aveiro,feira,esmoriz,ovar,Gaia,Arcozelo, Avintes, Canelas, Canidelo, Crestuma, Grijó, Gulpilhares, Lever, Madalena,ç
Mafamude, Olival, Oliveira do Douro, Pedroso, Perozinho, São Félix da Marinha, São Pedro da Afurada, Sandim, Santa Marinha, Seixezelo, Sermonde, Serzedo, Valadares, Vilar de Andorinho, Vilar do Paraíso,Porto,Aldoar, Bonfim, Campanhã, Cedofeita, Foz do Douro, Lordelo do Ouro, Massarelos, Miragaia, Nevogilde, Paranhos, Ramalde, São Nicolau, Sé, Santo

Ildefonso, Vitória,Matosinhos,Custóias, Guifões, Lavra, Le a da Palmeira, Le a do Bailio, Matosinhos, Perafita, São Mamede de Infesta, Santa Cruz do Bispo, Senhora da Hora,Maia,Águas Santas, Avioso (São Pedro), Avioso (Santa Maria), Barca, Folgosa, Gemunde, Gondim, Gueifães, Maia, Milheirós, Moreira, Nogueira, Pedrou os, São Pedro Fins, Silva Escura,ç ç ç
Vermoim, Vila Nova da Telha,Aveiro,Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Sever do Vouga, Vagos, Vale de Cambra, A QUALIDADE DOS NOSSOS PRODUTOS ESTÁ CONSAGRADA NOS
DETALHES E NO CUIDADO DO PROJECTO / DESIGN, TENDO COMO PREMISSA ESSÊNCIAL A MÁXIMA PROTEÇÃO DOS NOSSOS CLIENTES E DOS RESTANTES UTILIZADORES.   Grades, Gradeamentos, Grade Enrolar, Grade Compasso, Grade Lagarto, grade lagarta, Grade Seguran a, Portugal, Gaia, Porto, Lisboa, metalo-transformadora,fabricanteç

grades, automatismos, Portas em lamelas, grades a o, Portas subida rápida, Grades Micro-perfuradas, Grades anti-roubo, Gradea loja, Grades fábrica, Porto, Aveiro, Braga, Lisboa, Setúbal, Faro, Castelo-Branco, Évora, Beja, Portalegre, Bragan a, Madeira, A ores, Guarda, Vila-Real, Viana-do-Castelo, Coimbra, Viseu, Leiria, Espana, France. Logo Serralharia   daç ç ç
Pousada Grades  de  Enrolar e tipo Lagarta Alta  Qualidade   em   Grades para casas, armazéns, indústrias e lojas      =>     Empresa     Grade Lagarta     Grade Enrolar     Detalhes     Diversos     Novidades     Obras +     Maquinaria     Contactar Previous Next Google-Translate-ChineseGoogle-Translate-Portuguese to FrenchGoogle-Translate-Portuguese to

GermanGoogle-Translate-Portuguese to ItalianGoogle-Translate-Portuguese to JapaneseGoogle-Translate-Portuguese to EnglishGoogle-Translate-Portuguese to RussianGoogle-Translate-Portuguese to Spanish Dispondo de uma completa e moderna frota de viaturas preparadas para uma rápida interven ão e apoiadas por equipas multidisciplinares, a nossaç
empresa presta um servi o de elevada qualidade, tanto na instala ão de equipamentos como na assistência a eventuais avarias dentro e fora dos prazos de garantia.                                 A maquinaria utilizada na nossa empresa permite executar todos os processos de fabrico, desde o projecto à montagem final, partindo da matéria-prima em bruto, à qual apósç ç
cuidada transforma ão são acoplados todos os componentes.                                     Como forma de poder assegurar um nível de qualidade rigoroso, que se traduz num produto final capaz de superar os mais elevados padrões de exigência, temos o cuidado de acompanhar bem de perto todas as fases do processo de fabrico e posteriormente a sua montagem.ç
Com um nível de incorpora ão de matéria prima muito elevado e baixíssima dependência de componentes de fornecedores externos,  temos absoluta certeza de poder assegurar aos nossos clientes um binómio qualidade-pre o difícil de superar.                                     Se tem um negócio que deseja proteger refor ando a sua seguran a, contacte-nos...   Temosç ç ç ç
diversas solu ões     ___________ Procura mais seguran a para a sua casa ou para o seu negócio? - Então encare a sua visita a este portal como um primeiro passo para ficar a fazer parte do nosso vasto leque de clientes satisfeitos e fidelizados. Fabricamos Grades tipo lagarta exteriores ou interiores e também Grades ou portas de enrolar automáticas ouç ç

manuais. As grades extensíveis tipo lagarta ou lagarto, são especialmente indicadas para edifícios térreos ou baixos, localizados nas zonas mais vulneráveis à invasão de propriedade. As grades de lagarto representam excelentes op ões de seguran a, aliando uma maior economia a uma eficaz prote ão, quando comparadas com outros tipos de grades.  Fabricamosç ç ç
e instalamos várias op ões de cor e tamanho, em grades de lagarta para prote ão de residências, janelas, varandas, lojas e montras. A nossa produ ão abrange também diversos tipos de grades de enrolar: -Grades de enrolar com furos, grades de enrolar com rasgos, grades de enrolar em policarbonato transparente, grades de seguran a para lojas, grades de enrolarç ç ç ç

para garagens, grades de seguran a metálicas de enrolar, grades de seguran a extensíveis, grades de enrolar microperfuradas, grades de enrolar ventiladas, grades de enrolar em a o galvanizado, grades de enrolar em alumínio, grades de enrolar em policarbonato, grades de enrolar manuais, grades de enrolar automáticas, grades de enrolar temporizadas comç ç ç
comando à distancia, grades de enrolar certificadas de elevada resistência. Grade Perfurada de alta seguran a e máxima visibilidade para montras Grades de enrolar em policarbonato transparente com união das láminas em tubo de alumínio  87% transparente (acrilíco) de alta densidade e resistência superior ao vidro.              Com prote ão contra os raios UV  -ç ç
Resistente ao fogo (classe M2) - Anticorrosão e virtualmente indestrutível.   (Altura da lámina 83mm - Comprimento de cada lámina 360mm - Tubo em a o galvanizado com 2mm espessura e 16mm diametro)   Para espa os comerciais que pretendam permitir a visualiza ão quase total da sua exposi ão de produtos. As questões de pormenor são para nós as maisç ç ç ç

importantes; Primamos pela seguran a dos utilizadores dos equipamentos instalados mas também do publico em geral. A nossa produ ão abrange também diversos tipos de grades de enrolar abertas ou fechadas conjugando o metal com as aberturas ou a sua ausência:  -Grades de enrolar com furos, grades de enrolar com rasgos, grades de enrolar emç ç
policarbonato transparente, grades de seguran a para lojas, grades de enrolar para garagens, grades de seguran a metálicas de enrolar, grades de seguran a extensíveis, grades de enrolar microperfuradas, grades de enrolar ventiladas, grades de enrolar em a o galvanizado, grades de enrolar em alumínio, grades de enrolar em policarbonato, grades de enrolarç ç ç ç

manuais, grades de enrolar automáticas, grades de enrolar temporizadas com comando à distancia, grades de enrolar certificadas de elevada resistência. Somos fabricantes nacionais de grades de seguran a por medida ajustadas a cada obra. Cuidamos de todo o processo desde o projecto à montagem, instala ão e assistência técnica. As várias solu õesç ç ç
apresentadas  podem ser conjugadas com vários modelos numa só grade de enrolar conforme a necessidade adequada a cada negócio. Estes e outros modelos disponíveis na nossa linha de produ ão podem ser fornecidos na cor natural do a o galvanizado, alumínio anodizado ou lacados em qualquer cor (Ral) à escolha do cliente.   Caso tenha alguma dúvidaç ç

contacte o nosso departamento comercial. Informa ão adicional nas fotos: (1)(2) A o galvanizado ou Inox.                     (3) A o galvanizado, Inox ou Alumínio.                           (4) A o Inox.  Calha-guia com topos virados anti-corte para grades de enrolar , Grade lagarto(a) com roletos refor ados, Grade lagarto com topos encaixáveis e topos virados anti-corte,ç ç ç ç ç
Grade lagarto com sistema de fecho easy-click,   Grade de enrolar micro-perfurada em a o, Grade de enrolar micro-perfurada em alumínio,  Grade de enrolar lacada várias op ões, Grade de enrolar anodizada/escovada várias op ões 0-gradelagartoportaenrolarlagartamicroperfuradametalseguramontragradeamentolojanelaportugalserralhariapousada Micro-ç ç ç

perfuradas, semi-abertas ou totalmente fechadas, as grades de enrolar podem adaptar-se com facilidade à protec ão de qualquer tipo de negócio, permitindo ou não a visibilidade dos produtos no seu interior durante os horários de encerramento de acordo com a op ão do proprietário.  Em matéria de grades de seguran a manuais ou com automatismosç ç ç
temporizados, para o seu estabelecimento comercial ou industrial, bem como para residências, escritórios, armazéns ou outros edifícios, a Serralharia da Pousada disponibiliza solu ões adaptáveis a qualquer situa ão.     Se tem um negócio que deseja proteger refor ando a sua seguran a, contacte-nos...   Temos diversas solu ões. Temos ao seu dispor um alargadoç ç ç ç ç
leque de op ões, acabamentos, cores e materiais, perfeitamente ajustáveis à sua área de actividade. --------- Dispondo de uma completa e moderna frota de viaturas preparadas para uma rápida interven ão e apoiadas por equipas multidisciplinares, a nossa empresa presta um servi o de elevada qualidade, tanto na instala ão de equipamentos como na assistência aç ç ç ç
eventuais avarias dentro e fora dos prazos de garantia.   A maquinaria utilizada na nossa empresa permite executar todos os processos de fabrico, desde o projecto à montagem final, partindo da matéria-prima em bruto, à qual após cuidada transforma ão são acoplados todos os componentes.   Como forma de poder assegurar um nível de qualidade rigoroso, queç

se traduz num produto final capaz de superar os mais elevados padrões de exigência, temos o cuidado de acompanhar bem de perto todas
 as fases do processo de fabrico e posteriormente a sua montagem. Com um nível de incorpora ão de matéria prima muito elevado e baixíssima dependência de componentes de fornecedores externos,  temos absoluta certeza de poder assegurar aos nossos clientes um binómio qualidade-pre o difícil de superar. SERRALHARIA  DA  POUSADA   Manuelç ç

Nogueira Fernandes, Lda. <=> ~ INCI N . 26226 Fábrica e Sede da Empresa: Rua da Pousada, 120 4415-085 PEROSINHO VILA NOVA DE GAIA (A 4kms da A1/A29 GAIA) DISTRITO DO PORTO - PORTUGAL     Telefone/Fax:       227 626 382     Telemóvel:               966 046 461                                           Depto. de Gestão e Or amentosº ç
grades porto, grades aveiro, grades braga, grade seguran a, grade anti-assalto, grade anti-roubo, grade lojas,grade fabricante,grade em portugal,    email: geral @ SerralhariadaPousada.com   www.SerralhariadaPousada.com     Horário: 2  a 6 -Feira 8:30h > 12:30h     13:30h  > 17:30h Sábado e Domingo   Encerrado * *  Atendimento extra-horário por marca ão.     GPS:ç ª ª ç

41.058321, -8.593572? +41° 3' 29.96", -8° 35' 36.86"   Como chegar até nós? Clique em "Direc ões".ç

http://www.SerralhariadaPousada.com/
http://www.SerralhariadaPousada.com/
http://www.serralhariadapousada.com/


 www.SerralhariadaPousada.com

Grades e Portas de Enrolar - Alta Segurança – Grades Enroláveis

Serralharia da Pousada 
Manuel  Nogueira  Fernandes, Lda.

Fabricante de Gradeamentos Metálicos Amovíveis de Segurança para Casas, Armazéns e Lojas:

Se  a  sua  escolha  recai  sobre  uma  grade  segura  mas  mais  funcional,  saiba  que  uma  grade  enrolável,
preferencialmente automatizada pode ser a escolha certa:

Uma grade adequada para portas, janelas e montras, de funcionamento automático, com movimento silencioso e
facilmente ocultável quando aberta.

Produzida em Portugal e fabricada com perfis especiais em aço galvanizado, alumínio ou acrílico de elevada
resistência,  integra  na  sua  composição  uma  complexa  articulação  de  lâminas  paralelas,  semi-abertas  ou
completamente opacas.
As grades de enrolar, ou portas enroláveis fabricadas pela Serralharia da Pousada, motorizadas com comando,
são  resistentes  e  sólidas,  mas  permitem  também  grande  visibilidade  para  o  interior  dos  estabelecimentos
comerciais, e ainda uma excelente passagem de luz solar para escritórios e casas de habitação.

CLIQUE NA IMAGEM/LINK PARA MAIS INFORMAÇÃO
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