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APRESENTAÇÃO  

 
 

A ErigirIdeias, Ldª é uma empresa jovem e empreendedora, 
suportada pela larga experiência dos seus profissionais.  
 
A sua principal atividade desenvolve-se na fabricação de 
grades de lagarto bem como na comercialização de portas 
de segurança, portas corta-fogo, portas multi-uso, portas 
seccionadas, portas de fole, grades enrolar, toldos, 
automatismos e respetivos serviços de montagem e 
manutenção.  
 
O nosso objectivo é sermos competitivos com os nossos 
produtos, oferecendo a melhor relação preço/qualidade, 
mas acima de tudo, queremos que os nossos clientes 
sintam que é diferente trabalhar connosco.  
 
Estamos à disposição para esclarecer eventuais 
dúvidas e aguardamos o seu contato. 
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GRADES TIPO DE LAGARTO 
Grades de segurança extensíveis, 
tipo lagarto, de funcionamento 
suspenso. 
 
Características: 
-Prumos verticais, executados a 
partir de aço laminado a frio, 
(segundo a Norma Europeia FEP 
02), com 1 mm de espessura; 
- Elementos do lagarto 
executados em barra de aço de 
16 x 3 mm, com topos 
arredondados; 
- Calhas superior/inferior 
perfiladas em aço de 2mm de 
espessura; 
- Perfil da fechadura em tubo de 
aço rectangular de 40 x 30mm, 
com 1,5mm de espessura; 
- Rolamentos duplos 
autoportantes e autolubrificados, 
em esferas de aço; 
- Fechadura de segurança; 
- Anilhas de enchimento nas 
articulações em nylon resistente 
a alta temperatura, próprias para 
reduzir o desgaste e o ruído de 
funcionamento; 
 
Todo o material com 
acabamento galvanizado, 
podendo ser lacado com tinta 
em pó de polyester (espessura 
mínima de 18 micras), secagem 
em estufa à temperatura de 
200ºC. 
Grade com um funcionamento 
extra-leve, com sistema de 
recolha lateral, podendo rodar 
180º para a parede. Calha 
inferior fixa ou amovível. De 1 ou 
2 folhas móveis ou toda fixa. 
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GRADES TIPO DE LAGARTO 
Catálogo Técnico 

As grades podem 
ser lacadas a 

qualquer cor do 
Catálogo RAL 

25% Larg. 
33 

1,5 

12 

25
 

30
 

25
 

2 

40 

Guia Superior 

Guia Inferior 

Aumentos de medida segundo a fixação da 
grade; 
- Para ser fixada totalmente fora do vão: 
  Largura do vão + 25% e Altura + 70 mm. 
 
- Para ser fixada fora do vão à altura: 
  Altura do vão + 70 mm. 
 
-Totalmente dentro do vão: 
 Dimensão = medida do vão. 

25% Larg. 

21% Larg. 

11% Larg. 



As grades de enrolar são construídas em 
aço da mais alta qualidade, ideais para 
assegurar a proteção em locais em que é 
necessário manter a visibilidade do 
interior. 
 
De funcionamento fácil e silencioso, 
conseguido através de um rolo 
compensado por  molas em aço 
galvanizado instalado na parte superior e 
de calhas em U colocadas 
lateralmente. Lâmina final com fechadura 
tipo “yale”.  
 
Acabamentos: 
 Galvanizado 
 Lacado 
 Inox 
 
Abertura / Fecho: 
 Manual 
 Electricamente 
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GRADES TIPO DE ENROLAR 



Diamante 

Topázio Microperfurada 

As grades podem 
ser lacadas a 

qualquer cor do 
Catálogo RAL 

Pormenor da lâmina final e guias em aço galvanizado 
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GRADES TIPO DE ENROLAR 
Catálogo Técnico 



Esta porta é a solução ideal para 
edifícios novos ou em 
restauração, devido a grande 
variedade de cores, ao perfeito 
enquadramento estético, a 
abertura vertical, ao peso 
compensado por molas e o 
facto de não requererem espaço 
frontal na garagem no fecho e 
na abertura, permitindo um 
maior aproveitamento do 
espaço. 
 
A solidez do fabrico, a 
flexibilidade das dimensões e a 
facilidade da montagem, 
asseguram uma óptima 
qualidade. 
 
Como resultado temos uma 
porta silenciosa, sem 
necessidade de cuidados 
especiais de manutenção e com 
elevada durabilidade. 
 
Para maior comodidade do 
utilizador ela pode ainda ser 
automatizada em qualquer 
altura. 

Aspectos relevantes: 
 

Abertura vertical 
Aproveitamento total do espaço 

Facilidades de manuseamento 
Não necessitam de manutenção, apenas limpeza 

Acabamento exterior e interior de elevada qualidade 
Estanque aos agentes atmosféricos e ao ruído 
Isolamento térmico em poliuretano expandido 

Possibilidade de substituição dos paineís 
Ferragem em aço galvanizado 

TIPOS DE ABERTURA 
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PORTA SECCIONADA 



1- Motor; 2- Dobradiças; 3- Trinco de segurança da mola; 
4- Molas; 5- Borracha; 6- Suporte cabo de aço; 7- Calhas 
horizontais; 8- Dobradiças; 9- Puxador; 10– Fecho.  

Painéis constituidos por duas folhas de 
aço galvanizado com enchimento interior 

de poliuretano expandido. 
A espessura do painel é de 40mm e o  
coeficiente de transmissão térmica do 

isolamento (K) é de 0,40 Kcal/m².ºC. 
As extremidades dos paineís são tapados 

com perfil de aço galvanizado pré-
pintado reforçando o painel e servindo 

de fixação aos cavaletes laterais. 
Rodízios, em nylon, colocados nos 

cavaletes laterais que deslizam dentro 
das guias de aço galvanizado em forma 

de C. 
Guias e cavaletes fabricados em chapa de 

2mm de espessura. 
Ferragens (eixos, guias e cavaletes) são 

galvanizados e as molas são zincadas 
para evitar e deterioração por corrosão. 

Os paineís brancos 
podem 

ser pintados a 
qualquer cor do 
Catálogo RAL 

Painéis Acessórios e ferragens Porta de serviço 
integrada 

Visores 
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PORTA SECCIONADA 
Catálogo Técnico 



A Porta de Fole desliza numa 
calha superior com 
rolamentos de esfera em 
movimento horizontal com 
guia inferior no solo. 
Os painéis, que são em aço 
galvanizado, articulados 
ocupam um espaço mínimo 
lateral, quando aberta (13%). 
Entre outras vantagens, 
salienta-se: 
- Fácil de manobrar; 
- Pouco sofisticada, exige 
pouca manutenção; 
- Ideal para grandes vãos; 
- Opcional: a porta pode ser 
fornecida com sistema 
automático de abertura e 
fecho. 
 
Suplementos: 
- Porta com duas folhas; 
- Porta com dois perfis de 
fechadura; 
- Canhões amestrados; 
- Visores em acrílico; 
- Visores em rede metálica; 
- Ventiladores em concha, 
(Medidas de visores/
ventiladores em mm: 
900x100 / 700x100 / 
350x100). 

PAG 10 

PORTA DE FOLE 



As portas 
podem 

ser lacadas a 
qualquer cor 

do 
Catálogo RAL 

Tipos de fixação: 
 
- Fixação 1 (Fora do vão): Largura + 15%, Altura + 150 
mm. 
 
- Fixação 3 (Fora do vão à altura): Altura + 150mm. 
 
- Fixação 5 (Dentro do vão): Dimensão = medida do 
vão. 
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PORTA DE FOLE 
Catálogo Técnico 



Portas de Segurança: 
 
Eficaz para a segurança e para as 
reduzidas dimensões da chave, o 
cilindro de alta segurança é 
protegido do exterior com o 
defender que impede a entrada de 
ferramentas de arrombamento, 
chaves não habilitadas, etc. 
 
Correctamente montada, a 
porta assegura um abatimento 
acústico de 38 dB de acordo com a 
norma UNI EN 140 e uma 
permeabilidade ao ar em classe A2, 
de acordo com a norma EN 86.  

Portas Corta Fogo: 
 

As portas corta-fogo são realizadas com a maior 
qualidade, respeitando a normativa de 

segurança vigente, especialmente indicadas para 
espaços residenciais, grandes superfícies, 

cinemas, fábricas, hospitais, salas de espetáculos, 
bibliotecas, discotecas, hotéis, etc. Assim como 
para qualquer outro lugar onde sejam exigidos 
elevados níveis de segurança contra incêndios. 

São portas corta-fogo que se encontram 
homologadas com a garantia de ensaios 

realizados em laboratórios autorizados (L.I.C.O.F. 
em Madrid e L.G.A.I. Barcelona0). 

Caracteristicas: 
- Construída em folha de aço DX-51 baixo carbono, galvanizado tipo skinpass, lacado 
em poliester RAL 7035 com espessura de 10 a 15 micras, com filme de protecção de 
50 micras. 
- Isolamento em lã de rocha de 150 Kg/m³. 
- A porta possui espessura total de 57mm e é lacada. 
- O aro é constituído po um perfil em aço de 1,5mm, sempre lacado. 
- Entre o aro e as folhas encontram-se fixadas juntas intumescentes de alta dilatação, 
2,5x20 mm., segundo respectiva Norma DIN, que selam estes espaços ao contacto 
com o calor. 
- Dobradiças homologadas contendo uma delas mola para fecho semi-automático; - Fechadura, corta-fogo reversível; - Puxador de muleta anti- 
engate, em poliamida ignífuga com nucleo de aço; - Medidas standard com 1 ou 2 folhas; - Todos os acessorios de acordo com Normas DIN. 
- Como opções temos: colocação de vidro e barra anti-pânico 
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Portas Multiusos: 
 

A porta Multiusos é uma porta versátil devido à 
sua enorme capacidade de integração em 

qualquer espaço como por ex. em vivendas, 
garagens, escritórios, indústrias, balneários, etc. 

 
 

Caracteristicas: 
 
- Moldura de aço galvanizado com 1,2mm de espessura de alta resistência com canal 
para selo de fumo frio, com garras de fixação e furos para fixação com parafusos. 
- Folha de 53 mm de espessura feita em aço galvanizado de 0,5mm tipo skinpass, 
cheia  de poliestireno expandido EPS ou painel de favo de mel. 
- Acabamento padrão RAL CLASSIC 7035, outros acabamentos opcionais. 
- Fechadura aprovada e marcada CE. 
- Dobradiça multiusos galvanizada, opcinalmente pode levar dobradiça segundo 
Norma DIN. 
- Pega anti-engate feita de PVC de cor preta (Norma DIN)  com cilindro chave tipo 
“patent”. 
- Separadores para a instalação. 
- Instruções de montagem e manutenção. 
- Porta peso: 18 kg / m2. 

Outros Tipos de Portas: 
 
 

- Portas automáticas de 
vidro; 

 
- Portas rápidas de 

enrolar e emparelhar; 
 

- Portas antiexplosão; 
 

- Portas corta-fogo de 
correr; 
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Portas de Segurança/Corta-Fogo/Multiusos/Outras 



 
Toldo BOX 260 VOLANTE é um toldo com saia motorizada para proteção 
dos raios solares frontais em situações que assim o exigem, podendo abrir 
a saia até 1,20m. Toldo de braços articulados com duplo cabo para maior 
força e segurança. Sistema de iluminação LED. Todo o sistema elétrico 
está integrado no interior do toldo. Está equipado com sistema inteligente 
que recolhe primeiro a saia e só depois o toldo quando recebe ordem 
automática de fecho proveniente do anemómetro. Toldo de fácil fixação à 
parede com 2 suportes em alumínio. Para fixar ao teto são necessários 2 
suportes. Permite inclinação máxima de 20°.  
 
Composição e características: 
 
- 2 Motores tubulares TUB; 
- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 
- 2 comandos de 4 canais; 
- Central elétrica com sensor de esforço para detetar o fecho e aliviar a 
pressão do tecido; 
- Sensor de chuva, sol e vento via wireless. 
 
OBS: Toldo BOX 260 (mesmas caracteristicas que toldo BOX 260 
VOLANTE SEM SAIA) 

 
Toldo BOX 600 VOLANTE é um toldo com saia motorizada para proteção 
dos raios solares frontais. Trata-se de um toldo mais robusto que protege 
espaços de maiores dimensões. Permite descer a saia até 1,20m. Toldo de 
braços articulados com duplo cabo para maior tensão do tecido. Sistema 
de iluminação LED. Todo o sistema elétrico está integrado no interior do 
toldo. Está equipado com sistema inteligente que recolhe primeiro a saia 
e só depois o toldo quando recebe ordem automática de fecho 
proveniente do sensor de vento. Toldo de fácil fixação à parede com 4 
suportes em alumínio. Para fixar ao teto são necessários 4 suportes. 
Permite inclinação máxima de 20°.  

 
Composição e características: 

 
- 2 Motores tubulares TUB; 

- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 
- 2 comandos de 4 canais; 

- Central elétrica com sensor de esforço para detetar o fecho e aliviar a 
pressão do tecido; 

- Sensor de chuva, sol e vento via wireless. 
 

OBS: Toldo BOX 600 (mesmas caracteristicas que toldo BOX 600 
VOLANTE SEM SAIA) 

 
Toldo BOX 136 é um toldo completamente fechado conferindo uma 
proteção total das condições atmosféricas ao tecido e componentes 
internos do toldo. Iluminação através de LED. Toldo de braços articulados 
com duplo cabo para garantir uma melhor tensão do tecido. 
Automatizado e com todo o sistema elétrico integrado no interior do 
toldo. Suportes rotativos em 90° que permitem fixar ao teto ou à parede. 
Toldo inclinável até 90° (conforme opção de fixação do toldo). Fácil 
fixação através de apenas 2 suportes em alumínio à parede ou ao teto.  
 
Composição e características: 
 
- 2 Motores tubulares TUB; 
- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 
- 2 comandos de 4 canais; 
- Central elétrica com sensor de esforço para detetar o fecho e aliviar a 
pressão do tecido; 
- Opcional: sensor de chuva, sol e vento via wireless. 
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TOLDOS 



Toldo UNIBLOCO 300 de braços articulados mais simples e económico. 
Abertura e fecho do toldo automatizado. Permite fixação ao teto ou à 
parede. Inclinação possível de 60°.  
 
Composição e características: 
 
- Motor tubulares TUB MT; 
- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 
- 2 comandos de 4 canais; 
- Central elétrica; 
- Opcional: sensor de chuva, sol e vento via wireless. 

 
Toldo UNIBLOCO 600 de braços articulados automatizado sem cofre. 
Vocacionado para áreas com 4m de projeção. Fixação à parede. Para fixar 
ao teto são necessários 2 suportes MCT260. Permite inclinação de 20°.  

 
Composição e características: 

 
- Motor tubulares TUB MT; 

- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 
- 2 comandos de 4 canais; 

- Central elétrica; 
- Opcional: sensor de chuva, sol e vento via wireless. 

Toldo UNIBLOCO 5000 de braços articulados automatizado sem cofre. 
Ideal para cobertura de grandes áreas (até 35m²). Duplo cabo 
extremamente robusto e fiável. Projeção até 5m. Fixação à parede. 
Permite ajustar a inclinação entre 5° e 35°.  
 

Composição e características: 
 

- Motor tubulares TUB MT; 
- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 

- 2 comandos de 4 canais; 
- Central elétrica; 

- Opcional: sensor de chuva, sol e vento via wireless. 
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TOLDOS 



 
Toldo VARANDA é um toldo para jardins de Inverno ou estruturas fixas. 
Modelo tipo cofre, protege o tecido das condições adversas quando o 
toldo está fechado. Abertura / fecho automatizado sobre guias laterais de 
alumínio. Sistema de molas para manter o tecido tensionado. 
Fixação no exterior ou interior. 
 
Composição e características: 
 
- Motor tubular TUB MT; 
- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 
- 2 comandos de 4 canais; 
- Central elétrica com sensor de esforço para detectar o fecho e aliviar a 
pressão do tecido; 
- Opcional: sensor de chuva, sol e vento via wireless. 

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS 

 
Toldo VELA BOX com estrutura em alumínio para terraços ou esplanadas. 
Toldo com cofre para proteção do tecido e sistema de iluminação com 
LED. Aplicação à parede com colunas na frente. Permite obter proteção 
dos raios solares frontais e de brisas. Sistema de molas integrado para 
abertura automatizada. Inclinação entre 10° a 25°.  
 

Composição e características: 
 

- Motor tubular TUB MT; 
- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 

- 2 comandos de 4 canais; 
- Central elétrica com sensor de esforço para detectar o fecho e aliviar a 

pressão do tecido; 
- Opcional: sensor de chuva, sol e vento via wireless. 
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TOLDOS 



 
Toldo ONDAS é um toldo para jardins ou terraços com tecido às ondas. 
Motorizado com estrutura em alumínio. Tecido fixo em perfis transversais 
que deslizam sob as guias laterais. Permite várias aplicações: 
- Fixação entre paredes sem colunas 
- Fixação à parede com 2 colunas fixas ao chão 
- Fixação independente com 4 colunas 
 
 
Composição e características: 
 
- Motor tubular TUB MT; 
- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 
- 2 comandos de 4 canais; 
- Central elétrica com sensor de esforço para detectar o fecho e aliviar a 
pressão do tecido; 
- Opcional: sensor de chuva, sol e vento via wireless. 

 
Toldo SOMBRA automatizado de braços fixos com molas, para tensionar o 
tecido. Solução simples e mais económica para proteção solar das janelas, 
portas, varandas ou montras.  

 
Composição e características: 

 
- Motor tubular TUB MT; 

- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 
- 2 comandos de 4 canais; 

- Central elétrica para abertura e fecho do toldo. 

Toldo SEPARADOR é um toldo para fixar à parede para proteção de 
brisas laterais e olhares indiscretos. Toldo com cofre para proteção do 
tecido. Abertura manual com recolha do tecido através de um sistema de 
mola. Distância de abertura a gosto do cliente até 4m.  
 
Composição e características: 
 
- Sistema de recolha do tecido através de mola; 
- Base de fixação; 
- Varão de fixação amovível para recolher e guardar em tempos de puca 
utilização. 
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TOLDOS 



Toldo TOP SOLAR, solução para esplanadas, terraços ou jardins de Inverno. Toldo em alumínio, 
desde estrutura às lâminas orientáveis. Estanque à água, proporcionando proteção tanto do sol 
como da chuva. Lâminas orientáveis através de motor para regular a entrada dos raios solares, 
circulação de ar e proteção da chuva. Possibilidade de instalação tipo varanda para jardins de 
Inverno; à parede com 2 ou 3 colunas e ainda como módulo independente com 4 ou 6 colunas. 
Possibilidade de ter drenagem de águas nas colunas frontais. Cor standard: sable (cinza)  
 
Composição e características: 
 
- Motor tubular TUB MT; 
- Manivela de emergência para casos de falha de eletricidade; 
- 2 comandos de 4 canais; 
- Central elétrica; 
- Opcional: sensor de chuva, sol e vento via wireless. 

INCLINAÇÃO DO TOLDO DE 5º A 35º 

ROTAÇÃO DAS LÂMINAS DE 0º A 90º 
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TOLDOS 



 
Toldo BLACKOUT é uma cortina vertical desenvolvida especificamente para vedação de espaços 
como montras, varandas e outros vãos de luz, com a possibilidade de funcionamento automático 
ou manual com manivela. Permite a aplicação de perfil com molas na parte inferior para manter o 
toldo tensionado quando fechado e pode também ser construído com cofre para proteção do 
tecido e do motor ou com calhas laterais para guiar o toldo durante a descida. Para maior 
segurança podem ser aplicadas travessas horizontais no tecido, que utilizadas em conjunto com 
calhas laterais torna o toldo ideal para vedação de passagens.  
 
Composição e características: 
 
- Motor TUB50MT com manivela de emergência; 
- 2 comandos de 4 canais; 
- Central elétrica para abertura e fecho do toldo. 

Blackout sem cofre Blackout com cofre Blackout sem molas / calha 

Blackout com molas Blackout com calha 
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TOLDOS 



BOX 260 

BOX 260 VOL 

BOX 600 

BOX 600 VOL 

BOX 136 
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TOLDOS 
Tabelas de Medidas Standard 



UNIBLOCO 300 

UNIBLOCO 600 

UNIBLOCO 5000 

VARANDA 

VARANDA XL 

VELA BOX 
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TOLDOS 
Tabelas de Medidas Standard 



ONDAS 

SOMBRA 

SEPARADOR 

TOP SOLAR PAREDE 
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TOLDOS 
Tabelas de Medidas Standard 



TOP SOLAR INDEPENDENTE 

TOP SOLAR VARANDA 

BLACKOUT 
SIMPLES SEM 

COFRE 
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TOLDOS 
Tabelas de Medidas Standard 



BLACKOUT 
SIMPLES COM 

COFRE 

BLACKOUT DE 
MOLAS SEM 

COFRE 

BLACKOUT DE 
MOLAS COM 

COFRE 
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TOLDOS 
Tabelas de Medidas Standard 



BLACKOUT DE 
CALHA SEM 

COFRE 

BLACKOUT DE 
CALHA COM 

COFRE 

Todos os toldos são produzidos e comercializados por defeito com 
estrutura de alumínio lacado a branco (standard) e com motorização. 
Contacte-nos para escolher a cor ou padrão pretendido do tecido e 
tambem para a produção de medidas e cor de alumínio que não sejam 
standard. 
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TOLDOS 
Tabelas de Medidas Standard 



Pilares 
em Inox 

Barreiras 
Electromecânicas 

Motores para portas Seccionadas 

Centrais Eletrónicas para Portões de Batente / 
Correr / Seccionados e Motores de Enrolar 

Controlo de Acessos 

Teclados, Seletores, Caixas de Desbloqueio 
Receptores 

Fotocélulas 

Comandos 
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AUTOMATISMOS/ACESSÓRIOS 



Motores para portões de correr 

Motores para 
portões de 

batente 

Motores de 
Enrolar 

Motores para 
clarabóias 

Bandas de Segurança 

Acessórios 

Pirilampos 

Fechaduras 

Iluminação LED 
Domótica 
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