
Porta de enrolar automática residencial é um equipamento moderno, de 
excelente performance e com custo acessível. Feita sob medida, ela 
pode ser produzida em aço ou alumínio e se adequa às mais variadas 
necessidades e estilos de residências. Esse modelo é ideal para 
espaços reduzidos, já que, ao abrir, ela se enrola para cima, garantindo 
um ambiente mais livre e espaçoso.

PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DE ALUMÍNIO RESIDENCIAL

PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA RESIDENCIAL DE AÇO

O aço galvanizado é um dos materiais mais utilizados na fabricação de 
portas de enrolar. As grandes vantagens deste metal são a durabilidade, 
a resistência e um custo acessível. Uma porta de enrolar de aço 
costuma ser um pouco mais pesada que as demais, porém, sua 
abertura e fechamento não são complicados, mesmo no caso de uma 
abertura manual.

QUAL É MELHOR: PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA 
DE ALUMÍNIO OU AÇO?

Temos as melhores opções em porta de enrolar automática residencial, 
produzidas em aço ou alumínio. A Guaruportas conta com consultores 
experientes e altamente capacitados que podem te auxiliar na melhor 
escolha quando o assunto é porta de rolo. Somos especializados na 
fabricação de porta de aço de enrolar automática e porta de enrolar 
automática de alumínio, para estabelecimentos comerciais, industriais 
ou residências. Consulte-nos.

O alumínio é um metal muito leve e bonito, que proporciona beleza e requinte quando aplicado em porta de rolo 
automática. Esse tipo de produto é a melhor escolha quando falamos de ambientes internos, como os de shopping 
centers, supermercados, galerias, cinemas, centros comerciais etc. A porta de enrolar de alumínio é robusta e segura, 
além de ter acabamento sofisticado.

PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DE ALUMÍNIO

Modelos versáteis e modernos, que se adequam a qualquer ambiente! Escolha a sua porta de aço de enrolar 
automática e conquiste segurança, praticidade e design únicos. São quatro tipos de perfis altamente resistentes 
disponíveis para a fabricação de sua porta. Com certeza, um deles será ideal para a sua porta automática de enrolar.

QUALIDADE, SEGURANÇA E VERSATILIDADE

ONDE ENCONTRAR

O conforto e segurança que você merece.

vendas@guaruportas.com.br  | www.guaruportas.com.br
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