Alumínio: A melhor opção para Portões
Portões de entrada são muito úteis para a
segurança e privacidade da sua família, eles
podem
coibir
a
entrada
de
pessoas
desagradáveis, evitar que seus animais escapem e
permitir que seus filhos brinquem com
tranquilidade no quintal.
A grande dúvida para quem pretende instalar
ou trocar de portão é qual escolher. Os portões
são fabricados em vários tipos de materiais,
tamanhos e desenhos, o que influência no seu
preço final. Para ajudar na sua escolha,
apresentamos as vantagens e desvantagens de
alguns modelos de portão.
Madeira – Ideal para portões eletrônicos, pode
ser pintada, envernizada ou tratada de outra
forma (envelhecida, com patina, etc.). No
entanto, portões feitos em madeira costumam
ser caros e exigem manutenção. O tipo de
madeira também influencia o preço e a
durabilidade. Os portões de madeira devem ser
lixados e envernizados regularmente devido à
exposição ao sol que os desgasta e torna
inestéticos.
Ferro – Material não indicado para quem vive
no litoral, devido à maresia, ou para quem reside
em clima frio e úmido, pois é vulnerável a
corrosões. Os portões de ferro são mais baratos,
mais resistentes a impactos e permitem uma
variedade maior de estilos, necessitando, porém,
de manutenção semestral para cuidar da
ferrugem.
Alumínio – E o nosso
material
mais
indicado:
Alumínio. Também é o mais,
apropriado para quem deseja
um portão automático, pois não
necessita de um motor tão
potente devido à sua leveza. Os portões de
alumínio são fáceis de limpar, não enferrujam
tanto quanto os de ferro e não sofrem com a
exposição ao sol como os de madeira. Este

material oferece muitas opções estéticas e não
precisa de muita manutenção na parte de
pintura, pois o alumínio por si só é suficiente
para a sua durabilidade. ■

Batentes para Portão: Mais segurança
Pensando em aumentar ainda mais a
segurança da sua residência ou prédio
comercial/residencial, a Alutim desenvolveu os
Batentes para Portão. Disponíveis hoje para os
perfis de TQ 013 (38x38), PC 002 (25X50), PC 004
(38X50) e TG 072 (50X100), nas cores, fosco
(alumínio jateado), branco e preto.

Imagem da aplicação do Batente para perfil PC 002.

No vídeo abaixo você consegue visualizar como
funciona a dinâmica entre o batente e o portão.
As laterais do batente “seguram” o portão,
evitando que ele fique solto, sem proteção. Já a
aba superior impede que o portão seja removido
do lugar facilmente. Assista clicando no link:
https://www.youtube.com/watch?v=OPEBuO1t7Io

Para conhecer mais, acesse: www.alutim.com.br
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