
Aplicações

Painéis
O sistema Decofor é um sistema 

completo de vedação decora-

tiva concebido para soluções de 

vedação rígidas e orientadas pelo 

design.

Decofor® 

CArACterístiCAs

Decorativa

O Decofor é uma vedação profissional com um design contemporâneo. Os painéis são robus-

tos e extremamente elegantes e decorativos. Os painéis, postes e portões estão perfeitamente 

harmonizados entre si.

elevada duração

A tecnologia de revestimento optimizado desenvolvida pela Betafence garante uma elevada 

duração. Depois da galvanização é aplicado um revestimento de aderência para uma perfeita 

aplicação da camada final de poliester.

Fácil instalação

O sistema é muito fácil de instalar. Todos os elementos estão perfeitamente integrados. O sistema 

Decofor permite, também, instalação entre paredes ou sobre muros.

sistema completo

Existem 3 tipos de Decofor: Arco (painéis curvos), Recto (painéis planos) e Wave (painéis ondulados). 

Todos constituídos por painéis de diferentes alturas, postes adaptados, portões giratórios (simples ou 

duplos) e acessórios de instalação. Estes elementos são concebidos com um design uniforme.

O sistema Decofor é recomendado para a vedação 
profissional em locais onde a rigidez aliada a um 
aspecto atractivo são importantes: residências, par-
ques, escolas, edifícios públicos, piscinas, delimita-

ção de áreas pedonais, etc...
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PAINÉIS     
Painéis em vedação rígida soldada com 2015 mm de largura e disponíveis 
em quatro alturas. Malha de 200 x 65 mm. Arames resistentes: arame duplo 
horizontal de 8 mm e vertical de 6 mm.

PORTÕES
Portões giratórios simples ou duplos providos de quadro em tubo rectangular 
de 60 x 40 mm e com painéis soldados Decofor. Postes adaptados em tubo 
de secção quadrada providos de tampa metálica com bola. São fornecidos 
com inserções para fixação dos painéis de vedação. Dobradiças ajustáveis 
permitem que os portões abram 180º. Dobradiças específicas disponíveis para 
fixação mural. O sistema de fecho é composto por um encaixe para fechadura, 
contra fecho, fechadura integrada com cilindro e puxador. Portões duplos 
fornecidos com ferrolho ao solo, preso à placa central.

REVESTIMENTO
Painéis, postes e portões galvanizados. É aplicado um revestimento de aderência 
para um melhor comportamento da camada de poliester com espessura mínima 
de 100 microns (painéis) e 60 microns (postes e portões).

CORES
A vedação Decofor está disponível em verde RAL 6005, branco RAL 9010 
e preto RAL 9005. Na totalidade, a Betafence dispõe de 7 cores Classic e 3 
cores Prestige (revestimentos metálicos ou estruturais). Outras cores fora da 
colecção RAL disponíveis a pedido.

POSTES E SISTEMAS DE FIXAÇÃO
Postes tubulares soldados de secção quadrada 
com perfil de 60 x 60 x 1,50 mm. Para um aspecto 
mais decorativo, os postes são fornecidos com 
tampa metálica com bola. A fixação dos pai-
néis aos postes é feita através de abraçadeiras 
metálicas (galvanizadas e plastificadas) e através 
de parafusos de segurança em aço inoxidável M8 
com cabeça autoquebrável.

Decofor arco-arco-arco

Decofor arco-wave-arco

Decofor recto-recto-recto

Decofor wave-wave-wave

gAmA De POrtões girAtOriOs DeCOFOr ArCO

Largura 
mm

Altura  
mm

Passagem Livre  
mm

Perfil dos postes do portão  
mm

Espaço necessario  
mm

Portões giratórios simples

1000 1086 1020 80 x 80 x 3 1500

1000 1286 1020 80 x 80 x 3 1800

1000 1486 1020 80 x 80 x 3 2000

1000 1886 1020 80 X 80 X 3 2500

Portões giratórios duplos

3500 1086 3560 100 x 100 x 3 1500

3500 1286 3560 100 x 100 x 3 2000

3500 1486 3560 100 x 100 x 3 2250

3500 1886 3560 100 x 100 x 3 2750

gAmA De PAiNÉis DeCOFOr COm tAmPA metÁLiCA reDONDA 

Decofor Arco Larg. x Alt.  
(dimensão ao centro do painel) mm 

Decofor Wave Larg. x Alt.
(centro do painel) mm

Decofor Recto 
Larg. x Alt. mm 

Altura dos postes  
 mm 

Quantidade de 
peças de fixação 

por poste

Para chumbar Postes com placa de base 
em alumínio

2015 x 886 2015 x 589 2015 x 762 1500 965 2

2015 x 1086 2015 x 789 2015 x 962 1500 1165 3

2015 x 1286 2015 x 989 2015 x 1162 1750 1365 3

2015 x 1486 2015 x 1189 2015 x 1362 2000 1565 3


