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Portões de enrolar com tecnologia e segurança.



Aplicação em pequenos,
médios e grandes ambientes

Proteção
para residências
e empresas

Várias congurações e possibilidades adequando-se aos mais variados casos.

Os portões de enrolar Rolltop da WEIKU possuem vários recursos e diversos

opcionais. Maior durabilidade para sua residência com guias de alumínio e

proteção de PVC. Mais resistência para sua loja ou empresa com guias

de aço reforçadas. Os portões de enrolar Rolltop da WEIKU possuem

sistema de xação variável, economizando espaço do ambiente com

instalação finstalação frontal, lateral ou superior.

• Guias de alumínio com proteção de PVC (residencial);   • Pers extrusados ou conformados   • Guias de aço com maior durabilidade (industrial).
• Controle remoto ou botoeira com caixa e chaves (opcional);   • Motores com capacidade máxima de carga até 1000 kg;   • Pers autolubricantes;
• Guias de alumínio com proteção de PVC (residencial);   • Pers extrusados ou conformados   • Guias de aço com maior durabilidade (industrial).

• Central completa com sensores de segurança no acionamento por controle remoto;   • Sistema m-de-curso com ajuste no;   • Borrachas protetoras;
• Controle remoto ou botoeira com caixa e chaves (opcional);   • Motores com capacidade máxima de carga até 1000 kg;   • Pers autolubricantes;

• Lâminas com aberturas embutidas para iluminação/ventilação (opcional);   • Guias com reforços contra deslocamento das lâminas (ventos ou intempéries);
• Central completa com sensores de segurança no acionamento por controle remoto;   • Sistema m-de-curso com ajuste no;   • Borrachas protetoras;

• Lâminas com até 12 metros de comprimento;   • Pintura eletrostática em várias cores (até 6 metros);   • Recolhedor manual na falta de energia elétrica;
• Lâminas com aberturas embutidas para iluminação/ventilação (opcional);   • Guias com reforços contra deslocamento das lâminas (ventos ou intempéries);

• Aplicação residencial, comercial ou industrial;   • Várias congurações de motores (ver tabela);   • Lâminas com o peso aproximado de 12 kg/m2;
• Lâminas com até 12 metros de comprimento;   • Pintura eletrostática em várias cores (até 6 metros);   • Recolhedor manual na falta de energia elétrica;

• Caixa de proteção com revestimento em ACM (opcional).
• Borrachas protetoras antiesmagamento para maior segurança;
• Perfiz de alumínio extrusados ou conformados (maior durabilidade);
• Fotosensores de 1 faixa ou cortina de luz completa (opcional);
• Dispositivo de segurança antiqueda;
• Sistema de fixação variável (frontal, lateral ou superior);
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Segurança
em grandes
formatos*

Segurança
em grandes
formatos

Filial: Rua Fernando Baron, 475, Fone/Fax: 19 3234 2777, Recanto Fortuna, CEP 13082-573, CAMPINAS, SP
Matriz: Rua Hermann Koch, 261, Fone/Fax: 47 3387 7500, Testo Central, CEP 89107-000, POMERODE, SC
Filial: Rua Fernando Baron, 475, Fone/Fax: 19 3234 2777, Recanto Fortuna, CEP 13082-573, CAMPINAS, SP

*Consultar a WEIKU para tamanhos superiores a 12 metros.
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Segurança para você e sua família. Os portões de enrolar Rolltop da WEIKU foram projetados para 

economizar espaço tanto na parte interna como na parte externa dos ambientes. Os pers dos portões 

são fabricados em alumínio de altíssima qualidade, grande durabilidade e livre dos efeitos da corrosão. 

Os portões de enrolar Rolltop da WEIKU podem ser instalados em pequenos, médios e grandes 

espaços; possuem uma grande variedade de cores possibilitando combinar diversas aplicações, 

produzindo ambientes mais leves e agradáveis. Mais um produto com tecnologia européia e garantia 

WEIKU, empresa 100% alemã produzindo qualidade aqui mesmo, no Brasil.
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