
Portas de tráfego de impacto durável para a indústria e retalho alimentar

GP200
Portas de batente 
GP200 PE com  
dobradiças em aço  
inoxidável



10 Vantagens da porta de batente 
Grothaus GP200 PE:

· Feita em material sólido – inquebrável

· Higiénica (aprovação UE/FDA)

· Sem manutenção

· Fabrico à medida

· Tempo curto de produção

· Vida útil longa

· Garantia de 10 anos sobre batentes do 

portão

· Instalação fácil

· Envio para qualquer parte do mundo

· Fabrico 100 % «Made in Germany» 



Aplicações

 

∙ Indústria alimentar (processamento de carne, padarias)

∙ Armazéns frigoríficos

∙ Retalho e supermercados

∙ Hotéis e restaurantes

∙ Cozinhas industriais 

As empresas globais e locais confiam em nós:

Indústria alimentar

∙ Kraft Foods, Bahrain

∙ LSG Sky Chefs, Alemanha, Egito, Itália, Nigéria

∙ Harry Brot, Alemanha

∙ Krones, África do Sul, Etiópia

∙ Nestlé, Alemanha, México

∙ Molinos, Argentina

∙ Harkous Chicken Group, Líbano

∙ Haldiram Snacks, Índia

∙ Halwani Bros., Egito

∙ Kabbani Sweets, Arábia Saudita

∙ Bright Bakery, Aruba

∙ Pan Sinaí, El Salvador

Retalho

∙ Aldi, Irlanda

∙ Lidl, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, França

∙ Edeka, Alemanha

∙ Rewe, Alemanha

∙ Countdown, Nova Zelândia

∙ Metro, Alemanha

∙ Kaufland, Alemanha

∙ Shoprite Checkers, África do Sul

∙ IKEA, Turquia

∙ Iceland, Reino Unido

∙ Coffeemania, Rússia

∙ Tchibo, Alemanha

Laboratório

∙ Bayer, Indonésia



Painel da porta
∙ Feito em polietileno PE500, 15 mm
∙ Material sólido – inquebrável
∙ Robusto, durável, estável
∙ Extremamente higiénico
∙ Aprovado pelos regulamentos alimentares 

(FDA|UE)
∙ Lavável com equipamento de lavagem de alta 

pressão e espuma de limpeza
∙ Ideal para utilização à temperatura de  

- 30°C a 60°C

Dobradiças em aço inoxidável
∙ Durabilidade extrema
∙ Força de mola ajustável
∙ Sem manutenção
∙ Adequadas ao uso contínuo e pesado por 

 pessões  e empilhadores
∙ Ângulo de abertura 2 x 90°
∙ Com | sem paragem de 90°

Certificado de garantia: www.grothaus-pendeltueren.de



CORES

PAINÉIS DE VISÃO

* Quantidades mínimas e preços 

mediante pedido. Todas as cores RAL 

mediante pedido. Quaisquer desvios de 

cor da palete de cores RAL devem-se 

ao processo de impressão.

Opções de cores especiais em RAL*

Cores padrão em RAL

3020
Vermelho 
trânsito

5017
Azul trânsito

2009
Laranja 
trânsito

1003
Amarelo sinal

5015
Azul céu

5022
Azul noite

8017
Castanho 
chocolate

9010
Branco

1018
Amarelo

3000
Vermelho

6024
Verde

5010
Azul

7035
Cinzento claro

7037
Cinzento 
cinzas

7024
Cinzento 
grafite

8012
Castanho 

avermelhado

Granito

Dimensões padrão:

- Vidro acrílico, 15 mm (½") sem moldura e com montagem nivelada

- Design especial mediante pedido

400 x 600 mm 300 x 600 mm 400 x 950 mm semicircular400 mm redondo



MOLDURAS 

Placa de montagem em 

aço inoxidável (1.4301)

Pronta a ser aparafusada em 

paredes de pedra ou viga de 

aço

Perfil plano em aço 

inoxidável (1.4301)

À altura da porta, pronto a 

ser aparafusado em parede de 

pedra ou viga de aço

Vídeos de instalação em:

www.grothaus-pendeltueren.de

Perfis de montagem

Moldura de perfil em U de aço inoxidável (1.4301)

Bordos dobrados para uma espessura de parede com 60 – 400 mm

para uma instalação fácil em painéis de isolamento ou placa de 

gesso cartonado

Moldura tubular retangular em 

aço inoxidável (1.4301) 

100 x 50 mm, pronta para instalação na 

parede frontal de paredes de pedra ou 

placa de gesso cartonado



DIMENSÕES

OPÇÕES 
Amortecedores Proteção para os dedos

Fechadura

Amortecedor feito em PE 15 mm, 

200 mm alto nos dois lados 

Altura de instalação variável

Amortecedor de mola feito em PE, 

200 – 1200 mm alto nos dois lados

Altura de instalação variável

Proteção para os dedos em PVC 

combinada com bordo arredondado

Variantes:

- Bordo arredondado

- Proteção para os dedos em PVC à 

altura da porta

Fechadura em aço inoxidável

Pode ser trancada nos dois lados

Pode ser montada no topo (porta 

simples/par) ou montada no lado 

(porta simples)

max 4600 mm

min 1800 mm

    max 1600 mm

    min 400 mm

  max 3200 mm

  min 800 mm

Dimensões especiais mediante pedido



www.grothaus-pendeltueren.de

Para mais informações, aconselhamento 
ou proposta entre em contacto connosco:

Telefone: +49 (0) 54 22.7 04 90 20
Fax: +49 (0) 54 22.7 04 90 22
info@grothaus-pendeltueren.de

Grothaus Pendeltüren GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 8 | 49326 Melle
Alemanha

Situação em 02 | 2017


