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PORTES

SECCIONALS

Les portes SECCIONALS residencials d’Angel Mir® són portes versàtils que pel seu disseny i construcció poden adaptar-se amb seguretat i elegància als estils
arquitectònics més variats.
Durant molt de temps l’elecció d’una porta de garatge era considerada pels consumidors com una qüestió de segon ordre en la millora de la seva residència.
Actualment tots tenim consciència que aquesta decisió impacta tant sobre l’estètica de l’habitatge com en el seu valor. Per això, Angel Mir® li ofereix productes
de qualitat que associen l’encant i l’elegància de les portes de garatge amb la durabilitat i la solidesa de les portes seccionals.
Les portes SECCIONALS residencials d’Angel Mir® li ofereixen grans avantatges d’aïllament, estanqueïtat, seguretat i facilitat d’ús, fent-les una solució efectiva
i duradora per a la seva llar. Estan formades per una sèrie de panells que s’eleven mitjançant guies laterals i un cop obertes queden paral·leles al sostre sense
ocupar espai per sota del dintell, augmentant el pas útil. Tampoc necessiten grans espais laterals i no envaeixen la calçada exterior. Tenen un funcionament suau
i silenciós amb el mínim fregament.
Necessita una porta feta a mida? Necessita una porta amb dimensions poc corrents el més ràpid possible?
CAP PROBLEMA! Tots els models de porta de garatge residencial d’Angel Mir® es poden fabricar segons les seves necessitats i de manera ràpida.

| Característiques
· Guies d’elevació i subjecció, verticals i horitzontals, en xapa d’acer galvanitzat.
· Panells de diferents models i acabats.
· Compensació mitjançant ressorts de torsió, granallats i pintats, calculats segons el pes i tipus d’elevació muntats sobre arbre de transmissió d’acer amb els
tambors d’enrotllament del cable en els seus extrems.
· Cable d’elevació tipus antigiratori galvanitzat.
· Les juntes d’estanquitat en tot el perímetre i entre panells asseguren un gran aïllament a les inclemències externes, evitant les entrades d’aigua i pols, així
com els corrents d’aire i les pèrdues de climatització.
· Paracaigudes per ruptura de molla (segons el pes de la porta).

| Dintells
Dintell

Model

Posicin de les molles

130
130
200
450

HX
HR
HF
Estàndard

Laterals
Posteriors
Frontals
Frontals

* Per dintells més grans o sostres inclinats consultar.

| Acabats dels panells SANDVITX |
LÍNIA
TRADICIONAL

LÍNIA
TRADICIONAL

LÍNIA
TRADICIONAL

LÍNIA
MODERNA

LÍNIA
MODERNA

LÍNIA
MODERNA

LÍNIA
MODERNA

NOVETAT

NOVETAT

NOVETAT

LÍNIA
MODERNA

LÍNIA
MODERNA

Rugós multicanal
horitzontal blanc
RAL 9010

Textura vetejada
blanc
RAL 9010

Textura vetejada
verd
RAL 6009

Llis blanc
RAL 9010

Llis gris
RAL 7016

Llis gris fosc
Acabat Sable
RAL 7024

Llis marró
RAL 8014

Micro perfilat
blanc
RAL 9010

Pintat Oxiron
marró

LÍNIA
MODERNA

LÍNIA
PROVENÇAL

LÍNIA
EFFECT

LÍNIA
EFFECT

LÍNIA
RÚSTICA

LÍNIA
CÀLIDA

LÍNIA
CÀLIDA

LÍNIA
CÀLIDA

LÍNIA
CÀLIDA

Pintat imitació
fusta roure clar

Pintat imitació
fusta roure fosc

Acer corten

Fusta
Flandes

Fusta
Iroko

Fusta
Niangon

Fusta
tauler marí

NOVETAT

Pintat Oxiron
negre

Llis multicanal
vertical blanc
RAL 9010

| ALUSECC | ALUCOMIR | FUSTA MASSISSA | ALUCOMPACT |
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PORTES SECCIONALS

SANDVITX

Multicanal rugós

Per portes de mides grans o pesos importants!
Portes folrades amb xapes o portes de fusta. Dintells des de 130 fins a 450
mm. Panells sandvitx blancs, pintats, imitació de fusta, folrats amb Corten,
acer inoxidable, planxes de zinc, coure o altres metalls; portes massisses de
fusta, taulers de fusta o resines fenòliques.
Els panells de xapes especials estan construïts amb panells estàndard
sandvitx, folrats per la part exterior amb xapes del metall escollit. El folrat
està encolat sobre el panell amb adhesius de molt alta resistència. Aquesta
unió ha estat sotmesa a proves d’envelliment que garanteixen una perfecta
adhesió durant molts anys.

LÍNIA

TRADICIONAL

| Acabats del panell estàndard

Rugó multicanal
horitzontal blanc
RAL 9010

Textura vetejada
blanc
RAL 9010

Textura vetejada
verd
RAL 6009

Opcional pintat
color carta RAL

www.angelmir.com
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PORTES SECCIONALS

SANDVITX

Panell llis

Portes de gran elegància!

LÍNIA

MODERNA

| Acabats del panell estàndard

Les portes seccionals sandvitx de panell llis estan fabricades amb dues xapes
d’acer galvanitzat, lacades i farcides de poliuretà. Tenen un acabat molt fi i
elegant que es pot completar amb diferents motius decoratius.
Llis blanc
RAL 9010

Llis gris
RAL 7016

Llis gris fosc
Acabat Sable
RAL 7024

Pintat Oxiron
negre

Opcional pintat
color carta RAL

| Opcional

Pintat Oxiron
marró

6

www.angelmir.com

Llis marró
RAL 8014

Micro perfilat
blanc RAL 9010

PORTES SECCIONALS

SANDVITX

Corten

La porta de garatge amb panell sandvitx revestit en xapa d’acer corten proporciona els
beneficis de la durabilitat de l’acer i la bellesa del seu oxidat estil rústic.

LÍNIA

RÚSTICA

| Acabats de panell acer corten

Apta per diferents mides, és una porta robusta i avantguardista amb grans avantatges
d’aïllament gràcies a la combinació del panell sandvitx de 40 mm revestit de 1,5 mm
d’espessor en xapa corten d’acabat natural i el panell de xapa lacada blanca rugosa
interior amb poliuretà injectat.

Opció panell amb finestres.

www.angelmir.com
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Opció panell amb finestres.

Els estats d’oxidació de cada porta es reflexen en les diferents tonalitats dels panells.
8
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PORTES SECCIONALS

SANDVITX

Imitació fusta

Porta econòmica i amb encant!
Gràcies al seu acabat imitant la fusta, aquesta porta combina perfectament
amb la porta d’entrada de casa seva, donant-li una refinada aparença a un preu
més econòmic. Els panells sandvitx pintats imitant la fusta estan fabricats amb
dues xapes d’acer galvanitzat farcides de poliuretà de 40 mm que proporcionen
un elevat aïllament interior.

LÍNIA

EFFECT

| Acabats del panell

Pintat
roure clar

Pintat
roure fosc

El gran avantatge d’aquest model de portes és que no requereixen cap
manteniment com els panells de fusta natural.

Opció panell vidrat.

www.angelmir.com
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PORTES SECCIONALS

ALUSECC Opac

Els panells d’alumini opac aporten una distinció i elegància especials a les
portes de garatges.
Combinant un o més panells d’alumini opac amb els envidrats es poden aconseguir
una gran varietat d’acabats de disseny i colors que harmonitzin amb l’estil de la
seva llar.
Els panells estan fabricats amb perfils i amb panells sandvitx d’alumini de 16 mm
d’espessor o de policarbonat d’alta resistència als impactes i sobretot a l’oxidació,
el què les fa ideals per instal·lacions a prop del mar. També es poden muntar vidres
laminats o trempats per donar una major lluminositat a través dels panells superiors.

LÍNIA

AVANTGUARDISTA

| Acabats del panell estàndard

Blanc
RAL estàndard

Opcional pintat
color carta RAL

| Tipus de panells vidrats i d’alumini

Entre els panells d’alumini i els vidres s’instal·len juntes de goma i/o escuma de
poliuretà que asseguren l’estanqueïtat.
Es poden substituir els panells o vidres per xapes perforades decoratives d´alumini,
acer inoxidable o acer pintat amb diferents formes i dimensions de forat.

10
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Policarbonat
simple
de 3 mm.
transparent.

Policarbonat
simple
de 3 mm.
translúcid.

Policarbonat
Panel sandvitx
cel·lular de 16 mm.
d’alumini.
en bronze,
16 mm.
blanc
o translúcid.

Xapa
deployé.

Xapa d’alumini
perforada.

Llibret
d’alumini
per ventilació.

PORTES SECCIONALS

ALUSECC Vidrat

L’ús de portes seccionals de vidre en terrasses de restaurants, locals i
hotels és la última tendència.

LÍNIA

AVANTGUARDISTA

| Acabats del panell

Les portes seccionals de vidre estan pensades per garatges amb accés al jardí,
sales d’estar de cases particulars o accessos a terrasses de restaurants, hotels i
locals, on es busqui crear un ambient agradable i relaxat.

Opcional pintat
color carta RAL

La principal avantatge de la porta de vidre Alusecc és que aconsegueix inundar
de llum natural tot l’espai interior i donar amplitud al local mitjançant vidres o
vidres acrílics segons la mida. A més a més, no ocupen espais útils, permeten
diferents opcions d’obertura i aporten una gran estanqueïtat a l’interior- El seu
funcionament és molt segur i suau.

| Idees

www.angelmir.com
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PORTES SECCIONALS

ALUCOMIR

LÍNIA

EXCLUSIVA

Estan formades per una estructura interna formada per perfils d’alumini que permet un folrat exterior amb qualsevol tipus de material
a joc amb la façana de casa seva. Proporciona a la seva llar i al seu garatge un toc personal que el farà destacar de l’entorn
convencional.

| Panells de composite Alucobon ®
Es tracta d’un material compost format per dues làmines d’alumini unit per un nucli
de resines (polietilè) que ofereix una gran resistència a la intempèrie. És un material
molt utilitzat a les façanes modernes.
Destaca en el seu exterior per una àmplia i completa gamma de colors i la possibilitat
de gravar-hi imatges traient la capa externa d´alumini i deixant a la vista el polietilè
negre.

| Acabats del panell

| Panells de resines fenòliques
Plaques decoratives basades en nuclis de resines fenòliques termoestables i
laminades a alta pressió. En la part externa s’hi incorporen acabats decoratius
que queden integrats al nucli i per sobre d’aquests s’aplica una protecció especial
de resines d’acrílic -poliuretà doblement endurides, extraordinàriament eficaces
davant l’abrasió i la intempèrie, i molt resistents a l’envelliment i a la llum.

| Acabats del panell

| Opcional: material subministrat pel client.

12
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PORTES SECCIONALS

ALUCOMIR

LÍNIA

EXCLUSIVA

| Taulers o encadellats de fusta
Taulers marins.
Permet combinar amb els panells d’acabat de la façana i crear formes
geomètriques amb regates decoratives.
Encadellats de fusta.
Diferents amplades, gruixos i tipus: Niongon, Iroko, Flandes, Roure... o fustes
especials subministrades pel client.
Els panells en taulers o fusta no s’entreguen en cap acabat. Es subministren
abans al client per tal que ho envernissi o acabi amb els mateixos materials i
colors que la fusteria.

| Acabats del panell

| Plaques ceràmiques
Plaques de pedra, marbres, rajoles decorades...
Els materials de construcció es poden enganxar sobre taulers, mitjançant
adhesius composite d’última generació que garanteixen una unió estable y
duradora.

| Vidre laminat i temperat

| Xapa d’acer perforada

Peces senceres de vidre de qualsevol color o textura, mirall, colorats amb coure,
bronze o altres compostos.

Panells revestits amb una xapa d’acer o alumini perforat amb un gruix d’1,5
mm. L’acabat exterior és natural.

www.angelmir.com
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PORTES SECCIONALS

DE FUSTA

Lames verticals o horitzontals

Bellesa i harmonia.
Pel seu acabat exclusiu en diferents tipus de fusta massissa, aquesta porta de
garatge és sens dubte la porta més bella del mercat. La seva elaboració de
primera qualitat no només es reflecteix en els detalls, sinó també en l’absoluta
uniformitat de la modulació.

LÍNIA

CÀLIDA

En aquestes exclusives portes de fusta es combinen l’habilitat artesanal amb
l’artístic fresat dels dissenys. Són portes de fusta massissa que atrauen les
mirades, pels seus atractius dissenys i la seva perfecta adaptació amb la façana
del seu habitatge.

| Acabats del panell

Flandes

Iroko

Niangon

Tauler marí

14
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PORTES SECCIONALS

DE FUSTA

Lames verticals o horitzontals

LÍNIA

CÀLIDA

www.angelmir.com
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PORTES SECCIONALS

POLIESTER I FIBRA DE VIDRE

LÍNIA

MARÍTIMA

| Porta Fibersecc
Úniques al mercat!
Les portes seccionals Fibersecc es fabriquen amb panells compostos de polièster i fibra de vidre, i amb guies i ferramenta en acer inoxidable 316. Aquesta
composició li proporciona una elevadíssima resistència a l’oxidació, que la converteix en la porta de garatge perfecta per utilitzar en ambients marins, sobretot
davant del mar.
A més a més, és una porta molt robusta i fàcil de netejar. L’acabat exterior és pintat en Gel Coat de varis colors estàndard.

16
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PORTES SECCIONALS

SANDVITX

Multicanal rugós

LÍNIA

MARÍTIMA

| Panell d’Alumini rugós
A ciutats costaneres o a illes, per a què la porta de garatge conservi la seva estètica i
propietats durant més temps és important tenir en compte la resistència a l’oxidació.
Per això, recomanem les portes de garatge seccionals fabricades amb panell sandvitx
farcit de poliuretà i alumini.
Gràcies al panell d’alumini, és una porta lleugera amb una major durabilitat que una
porta convencional. L’acabat exterior del panell és rugós de color blanc RAL 9030.

| Acabat del panell

Rugós blanc
RAL 9030

www.angelmir.com
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PORTES SECCIONALS

SANDVITX

NUEVA

Panell llis multicanal vertical

Presentem la nova línia de portes de garatge amb un estil fresc i
autèntic que ens transporta als atractius paisatges de la Provença.

LÍNIA

| Acabats del panell estàndard

Portes seccionals de panell sandvitx de 40mm anti-pinçament amb un disseny
d’una gran qualitat estètica caracteritzat per un acabat llis acanalat vertical.
Opcionalment, pot portar una motllura central, sòcul i finestres.
Llis multicanal vertical
blanc RAL 9016

Farcit espuma poliuretà

Xapa acero (cara interior)
Detall de motllura i finestra.

* Porta seccional amb aparença de porta batent de doble fulla.

*

*
18
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PROVENÇAL

| Opcional

RAL 9018

RAL 6019

RAL 1014

Opcional pintat
color carta RAL

Xapa acer (cara exterior)

RAL 5024

Junta inferior

Sistemes de guies
Dintell normal 450 mm.

min. 450-500

250

100 120

altura llum+ 600mm.

Altura llum

premarc
120x40
(si fós precís)

Centre molles

altura llum+ 250mm.

ocupació porta

120
min. 320
costat motor Ample llum

Mides màximes: 8000 ample x 6000 alt
Pes màxim: 720 Kg.

40

INTERIOR
min.120

Espais d’ocupació
Motor lateral

Brancal mínim
120 mm.

Amplada llum

Motor frontal

Brancal motor mínim
320 mm.

Brancal mínim
120 mm.

Amplada llum

Brancal motor mínim
150 mm.

Manual

Manual amb cadena

Brancal mínim
120 mm.

Amplada llum

Brancal mínim
180 mm.

Brancal mínim
120 mm.

Amplada llum

Brancal mínim
120 mm.

www.angelmir.com
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Sistemes de guies
Dintell reduït
Ecores HF 200 (molles frontals) Secció vertical

290

Per a màxima HLP = HO + 580

INTERIOR

450

150

Amplada màxima (AO): 6000 mm.
Altura màxima (HO): 3000 mm
Pes màxim: 250 kg
Pes aproximat panell Sandvitx: 12 kg/ m2

H0

Altura obra

D

Dintell (D=HT-HO)

30

D
V

60

Altura- 106

HO

HLP

HT

HGH

D

(D) ≥ 200

DETALL DINTELL (D)

Estàndard

Sostre ras

Mínim

D ≥ 200
HLP = H0 - 20

D ≥ 200
HLP = HT - D - 20

D ≥ 170
HLP = H0 - V - 20

D ≥ 200
HLP = HO - 175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 200
HLP = HT - D -175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 170
HLP = HO - V -175
* HLP = HGH - 70

Porta automàtica

HGH Altura guia horitzontal
HT

Altura terra- sostre

HLP

Altura lliure de pas

Porta manual

* Amb retenidor per porta manual (020242): HLP = HGH - 70
La porta s’ha d’empènyer fins al retenidor.
V = Les guies i el perfil del tancament superior disposen d’un perfil de plàstic que
pot servir com a cobertor de la part vista de la guia (màxim 30mm).

Espais d’ocupació
ESTÀNDARD
(B) ≥ 90

MIXTE
(B) ≥ 55

(B) ≥ 90
AO = ALP

INTERIOR

(B) ≥ 55
AO
ALP

INTERIOR

AG ≥ AO + 190

AG ≥ AO + 110

Si els brancals són més petits de 90 mm i majors de 55 mm no és necessari
muntar premarc. Les guies porten un cobertor de plàstic negre que taparà la
part vista (màxim 30 mm).

ENTRE PILARS
ALP
(B) ≥ 90

Premarc amb tub mínim 90x40 mm.
Recomenat: tub 100x40mm

20
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INTERIOR

(B) ≥ 90

AG ≥ AO + 190

AO

Amplada obra

AG

Amplada garatge

ALP

Amplada lliure de pas

AP

Amplada panell
Brancal

B

Sistemes de guies
Dintell reduït
Ecores HX 130 (molles laterals) Secció vertical
Per a màxima HLP = HGH + 520

INTERIOR

450

150

Amplada màxima (AO): 5500 mm.
Altura màxima (HO): 2500 mm
Pes màxim: 130 kg
Pes aproximat panell Sandvitx: 12 kg/ m2

H0

Altura obra

D

Dintell (D=HT-HO)

D
30
V

60

Altura- 206

HLP

HO

HT

HGH

D

D = 130

DETALL DINTELL (D)

Estàndard

Sostre ras

Mínim

D ≥ 130
HLP = H0 - 20

D ≥ 130
HLP = HT - D - 20

D ≥ 100
HLP = H0 - V - 20

D ≥ 130
HLP = HO - 175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 130
HLP = HT - D -175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 100
HLP = HO - V -175
* HLP = HGH - 70

Porta automàtica

HGH Altura guia horitzontal
HT

Altura terra- sostre

HLP

Altura lliure de pas

Porta manual

* Amb retenidor per porta manual (020242): HLP = HGH - 70
La porta s’ha d’empènyer fins al retenidor.
V = Les guies i el perfil del tancament superior disposen d’un perfil de plàstic que
pot servir com a cobertor de la part vista de la guia (màxim 30mm).

Espais d’ocupació
ESTÀNDARD
(B) ≥ 90

MIXTE
(B) ≥ 90

(B) ≥ 55

AO = ALP

INTERIOR

(B) ≥ 55
AO
ALP

INTERIOR

AG ≥ AO + 190

AG ≥ AO + 110

Si els brancals són més petits de 90 mm i majors de 55 mm no és necessari
muntar premarc. Les guies porten un cobertor de plàstic negre que taparà la
part vista (màxim 30 mm).

ENTRE PILARS
ALP
(B) ≥ 90

Premarc amb tub mínim 90x40 mm.
Recomenat: tub 100x40mm

INTERIOR

(B) ≥ 90

AG ≥ AO + 190

AO

Amplada obra

AG

Amplada garatge

ALP

Amplada lliure de pas

AP

Amplada panell
Brancal

B

www.angelmir.com
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Sistemes de guies
Dintell reduït
Ecores HR 130 (molles posteriors) Secció vertical
Per a màxima HLP = H0 + 685
(Amb motor SPro: HO + 1060)

INTERIOR

450

150

Amplada màxima (AO): 5500 mm.
Altura màxima (HO): 3000 mm
Pes màxim: 165 kg
Pes aproximat panell Sandvitx: 12 kg/ m2

H0

Altura obra

D

Dintell (D=HT-HO)

D
30
V

60

Altura- 140

HO

HLP

HT

HGH

D

D = 130

DETALL DINTELL (D)

Estàndard

Sostre ras

Mínim

D ≥ 130
HLP = H0 - 20

D ≥ 130
HLP = HT - D - 20

D ≥ 100
HLP = H0 - V - 20

D ≥ 130
HLP = HO - 175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 130
HLP = HT - D -175
* HLP = HGH - 70

D ≥ 100
HLP = HO - V -175
* HLP = HGH - 70

Porta automàtica

HGH Altura guia horitzontal
HT

Altura terra- sostre

HLP

Altura lliure de pas

Porta manual

* Amb retenidor per porta manual (020242): HLP = HGH - 70
La porta s’ha d’empènyer fins al retenidor.
V = Les guies i el perfil del tancament superior disposen d’un perfil de plàstic que
pot servir com a cobertor de la part vista de la guia (màxim 30mm).

Espais d’ocupació
ESTÀNDARD
(B) ≥ 90

MIXTE
(B) ≥ 55

(B) ≥ 90
AO = ALP

INTERIOR

(B) ≥ 55
AO
ALP

INTERIOR

AG ≥ AO + 180

AG ≥ AO + 110

Si els brancals són més petits de 90 mm i majors de 55 mm no és necessari
muntar premarc. Les guies porten un cobertor de plàstic negre que taparà la
part vista (màxim 30 mm).

ENTRE PILARS
ALP
(B) ≥ 90

Premarc amb tub mínim 90x40 mm.
Recomenat: tub 100x40mm

22
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INTERIOR

(B) ≥ 90

AG ≥ AO + 180

AO

Amplada obra

AG

Amplada garatge

ALP

Amplada lliure de pas

AP

Amplada panell
Brancal

B

Automatismes

PORTES SECCIONALS

Automatisme Seccional Residencial model

SPro+

AUTOMATISME PER PORTES DE GARATGE SPRO+
L’automatisme per portes de garatge S Pro+ és l’evolució dels actuals mecanismes per la porta seccional residencial. També poden accionar portes seccionals laterals
i portes corredisses.
El motor es desplaça, juntament amb la porta, tirant d’aquesta i guiat mitjançant una cadena fixa. Aquest sistema garanteix un manteniment mínim, una llarga
durabilitat i robustesa mecànica.
Permet el desbloqueig i bloqueig en qualsevol posició.
Els nous controladors intel·ligents controlen permanentment el moviment de la porta. Velocitat, recorregut, força, arrancades i parades suaus són parametritzats pel
propi sistema, d’aquesta manera s’aconsegueixen una seguretat i fiabilitat majors amb un consum i manteniment reduïts. El sistema de gestió d’esforços detecta
possibles obstacles durant el recorregut de la porta i la deté sense sobrepassar la força i el temps determinats per la norma EN 12445.
El sistema d’auto-bloqueig millorat proporciona major resistència al robatori.
El quadre de control s’instal·la a l’altura de la persona, i disposa de polsadors d’accionament.

| Característiques principals SPro+
• Il·luminació LED integrada: il·luminació eficient de llarga duració i de baix consum.
• Consum en Standby (sense accessoris) de 0,8 W ≈ aprox. 1,80€/any.
• Possibilitat de connexió dels elements de seguretat al motor.
• Calibració automàtica del desplaçament de la porta i de la força exercida per la porta (anti-atrapament
segons normativa europea EN 12445).
• Rampes d’arrancada i parada suaus per protegir l’engranatge i allargar la vida útil del motor.
• Perfils de velocitat optimitzats per una obertura ràpida i un tancament segur.
• Làmpada temporitzada d’il·luminació LED al carro. S’encén de manera automàtica i s’apaga per temporitzador, pot
apagar-se i encendre’s des del segon botó del controlador o del comandament a distància.

| Comandament a distància
• Màxima protecció contra hackers amb encriptació de 128 bits AES amb Rollingcode.
• Rang i fiabilitat millorats.
• Resistent als cops.
• 4 canals.
• Colors: blanc amb botons grisos o negre amb botons negres

| Opció Vibe

Opció color negre

• Sistema de ràdio bidireccional.
• El comandament vibra per confirmar que s’ha comunicat amb el receptor.
• Funció d’obertura amb auto-repetir per una obertura més còmoda a mida que s’acosta a la porta.
• Amb accessori relé, permet obrir o tancar els llums des del comandament.
Com a opció disposa d’una sèrie d’accessoris que proporcionen comoditat i major seguretat.

Opció color blanc

www.angelmir.com

23

| Accessoris opcionals

Lock

Relé

Lumi+

Buzzer

Iman de bloqueig antirobatori que
bloqueja mecànicament el motor millorant
la resistència anti-robatori. Resisteix fins a
300 kg de força.

Relé per la connexió de llum de garatge.
Funciona juntament amb la làmpada
temporitzada del carro.

Il·luminació LED addicional.

Si el motor detecta intent de robatori, el
zumbador d’alarma avisa amb un senyal
acústic de gran volum. El zumbador emet
també un senyal acústic durant el procés
de tancament.

Accu

Motion

Senso

Acumulador a bateries que pot alimentar
la porta durant cinc cicles en cas de fallada
de l’alimentació elèctrica.

Dispositiu de detecció de moviment i
encén la llum de l’automatisme a l’entrar
al garatge.

Sensor d’humitat per una ventilació
automàtica del garatge. Quan detecta un
alto grau d’humitat, obre lleugerament
la porta per millorar la circulació de l’aire.
Quan detecta un nivell d’humitat òptim,
ajusta la porta al tancament.

| Posició del muntatge

Variant de muntatge 1 automatisme SPro+: muntatge a la paret lateral darrera.
24
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Variant de muntatge 2 automatisme SPro+: muntatge a la paret lateral davant.

Col·locació endoll motor SPro+
| Opció 1: quadre davant
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| Opció 2: quadre lateral darrera
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Opcions

PORTES SECCIONALS

| Portes peatonals
| Porta lateral model ALU ISO 40 PLUS

| Porta peatonal incorporada

Marc estàndar blanc o negre. Opcional pintat color RAL.

Detall en secció del sòcol inferior
i la junta d’estanqueïtat.

Porta de fulla simple.

Porta de fulla simple
amb fixe superior.
Muntatge interior
Detall del sòcol inferior.
31 mm.

Interior

Exterior
Per portes de màxim fins 4,5 m
d’ample de llum.

Muntatge entre parets

Interior

Exterior

26
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Detall de la molla retenidora i
l’omega de reforç.

Opcions

PORTES SECCIONALS

| Espiells o finestres

Finestra estreta; a prova de robatoris
609 x 203 mm.

Finestra rectangular; gran il·luminació
610 x 350 mm.

Finestra quadrada: marc d’acer inoxidable
265 x 265 mm.

Finestra rodona; disseny atractiu i distintiu
Ø 330 mm.

Finestra clàssica:
488 x 322 mm

| Reixetes de ventilació

Reixeta de ventilació:
344 x 138 x 40 mm.

Reixeta de ventilació:
350 x 160 x 35 mm.

Reixeta de ventilació:
550 x 260 x 35 mm.

Reixeta de ventilació:
1050 x 360 x 35 mm.

ABS.
Disponible
en blanc o negre.

Alumini.
Disponible en color platejat.
Opcional pintada color RAL.

Alumini.
Disponible en color platejat.
Opcional pintada color RAL.

Alumini.
Disponible en color platejat.
Opcional pintada color RAL.

| Panells vidrats

www.angelmir.com
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Opcions

PORTES SECCIONALS

| Opcions

Opcional pintat
color carta RAL

28

Finestra Rectangular

Finestra Quadrada

Panell mini vidrat panoràmic color estàndard
alumini anoditzat plata. Opcional color carta RAL

Panell mini vidrat color estàndard alumini
anoditzat plata. Opcional color carta RAL

www.angelmir.com

Finestra Rodona

Panell vidrat

Idees
Personalitza i decora la teva porta de garatge sobre la línia Moderna

| Decoracions possibles

Model IOS

Model NAXOS

Model MILOS

Model MYCONOS

Model ZANTE

Model PAINT.
Combinació de diferents colors carta RAL
www.angelmir.com
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PORTES SECCIONALS

ALUCOMPACT

Són la solució ideal pels garatges amb problemes d’espai posterior
Són portes tipus seccional apilable, on les seccions que formen la fulla queden
plegades a dalt al dintell, reduint notablement la demanda d’espai horitzontal.
El dintell necessari depèn de l’altura de la porta. En portes d’aproximadament
3.000 mm, és d’uns 450 mmi posterior.

LÍNIA

Aquest model de porta és sempre automàtica. Poden portar portes de pas
per vianants.

| Acabats del panell
Les seccions poden ser de panell sandvitx o vidrades. Els panells sandvitx
estan formats per dues cares de xapa d’alumini prelacada de fàbrica amb un
farcit de poliestirè expandit. Els vidrats estan fets amb perfileria d’alumini i a
l’interior s’hi posa policarbonat o vidre laminat.

30
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SOFISTICADA

LÍNIA

SOFISTICADA
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PORTES

D’ENTRADA MONOPANEL STEEL

Combini la porta de garatge amb la de l’entrada! Angel Mir ® li ho posa fàcil amb una nova gamma de portes d’entrada en les que es prioritza estètica però
especialment seguretat, aïllament i durabilitat.
La gamma Monopanel Steel es fabrica amb acer d’última generació ultra-resistent de 70 mm i consta de 13 models amb diferents combinacions possibles, acabats
d’alta qualitat i amb trencament de pont tèrmic que garanteix un aïllament tèrmic fins a Ud 0,7 W/m2.K i acústic de 33dB.

| Avantatges
· Fulla mono panell i marc d’alumini
· Pany d’elevació d’alta seguretat de sèrie amb 6 punts de tancament.
· Triple vidre de seguretat integrat a la fulla amb junta al perfil i sense rivets.
· Rebat del terra en alumini anoditzat de 20 mm segons normativa de persones amb mobilitat reduïda PMR, i amb trencament de pont tèrmic.
· Sèrie de frontisses bidimensionals que permetin efectuar el reglatge de la fulla en altura i en amplada sense desmuntar-la.
· Ajustament perfecte per a una màxima solidesa, estanqueïtat i facilitat de maneig.
· 14 colors a escollir, termolacats amb tractament anti-corrosió.
· Motius estampats (idèntics a la part exterior i interior, excepte el sòcol).
· Trencaaigües de color plata, amb rivet.
· Portes 100% a mida.

| Opcions
· Acabat entre 14 colors a escollir (únicament monocolor)
· Diferents accessoris: manetes i tiradors de barra
· Pany automàtic.

LLISA

CASCADA

LÍNIA
32
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CUADRAT

ÁNIMA

RATLLA

CINTA

PIANO

VEDETTE

CALIBRE

ECLIPSE

ORNAMENT

VOLTA

Amplada

Model

Mín.

Màx.

Alçada
Mín.

Màx.

Lisse
854 mm 1.064 mm 1.927 mm 2.367 mm
Carré				
Raie				
Ruban				
Cascade
840 mm 1.100 mm 1.930 mm 2.360 mm
Tour				
Ligne				
Piano				
Ornement				
Âme				
Éclipse				
Vedette

940 mm

1.100 mm

| Acabats del panell estàndard

1.930 mm 2.360 mm

| Complements

RAL 7016 CM

RAL 9005 CM

RAL 34000 CM

Negre 2100
sorra TX

Blanc mat
RAL 9016 CM

RAL 7022 CM

RAL 9007 CM

RAL 3004 CM

Coure TX

RAL 9 005 TX

RAL 9006 TX

RAL 5003 TX

Or CM

Gris TX

| Més seguretat
Fulla de 70 mm amb revestiment d’acer ultraresistent. Triple vidre de
seguretat integrat a la fulla. Pany d’alta seguretat.

Ref.: BT4

Ref.: BT5

Ref.: BT6

MAN-1
Acabat plana / Color blanc

MAN-1
Acabat plana / Color negre

MAN-1
Acabat plana / Color acer

MAN-12
Acabat arrodonida / Color acer
Model Vedette

Model Anima & Eclipse
www.angelmir.com
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PORTES

BASCULANTS

Les portes BASCULANTS residencials d’Angel Mir ® són el resultat de molts anys d’experiència tècnica, de fabricació i de l’aplicació de les tecnologies i materials
més actuals.
Silencioses i de marxa suau, combinen qualitat, seguretat, estètica i confort.
Estan formades per dues fulles articulades que garanteixen una millor resistència i bon funcionament sense impactes, sorolls ni deformacions. La senzillesa
mecànica i la compensació mitjançant contrapesos la converteixen en una porta de funcionament simple, pràctic i, quelcom molt important, fiable en el temps.
És la porta perfecte per a llocs d’utilització intensiva com les comunitats de propietaris o garatges de pupil·latge.
Les nostres portes marquen la diferencia; ja que inclouen de sèrie:
• Juntes de goma inferior i als laterals
• Sistema anti-pinçament de dits a la part inferior
• Caixó del contrapès tapat
• Espumes anti-sorolls
• Sistema de paracaigudes de seguretat en cas de rotura del cable
A Angel Mir ® sabem que cada usuari és diferent. És per això, que al ser portes destinades a ús domèstic, cada una d’elles gaudeix d’una atenció especial en el
seu disseny i fabricació per tal d’adaptar-se al màxim possible a les necessitats de cada client. Així mateix existeixen una gran varietat de dissenys i acabats a joc
amb l’arquitectura més exigent.

| SANDVITX | XAPA SIMPLE/DOBLE | XAPA LISA perforada encunyada | FUSTA |
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PORTES BASCULANTS

SANDVITX

Aïllament i protecció.

| Acabats del panell

Són portes fabricades amb dues xapes d’acer galvanitzat, lacades en color
blanc i farcides d’escuma de poliuretà. Són lleugeres i resistents als impactes i a
l’envelliment causat per les condicions de l’entorn.
Necessiten poc manteniment i el seu preu és molt assequible. Dimensions i
configuracions personalitzades. Les mides màximes estan limitades a 4.500
mm. d’amplada per 3.000 mm. d’alt.
Tanca i porta perimetral disponible amb els mateixos materials.

www.angelmir.com
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PORTES BASCULANTS

XAPA SIMPLE/DOBLE

Sobre una estructura d’acer s’hi collen xapes d’acer galvanitzat o acer
galvanitzat i prelacat. És el model mes econòmic però alhora molt
resistent, tant mecànicament com estructuralment. Gràcies a la seva
construcció, senzilla i lleugera, necessiten poc manteniment, el que les fa
ideals tan per garatges comunitaris com per unifamiliars que no precisin un
disseny molt elaborat.
Poden portar porta de vianants incorporada i es poden fabricar en grans
dimensions aproximadament fins a 6.000 x 3.000 mm.
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Grecades
Dimensions i configuracions personalitzades.
Tanca i porta perimetral disponible amb els mateixos materials.

PORTES BASCULANTS

XAPA LISA

Corten o perforada encunyada

Estan formades per una estructura interna d’acer, folrada per la part exterior
amb peces de xapa de diferents qualitats i acabats. Aquest sistema ofereix
infinitat de possibilitats en el seu modulat, aconseguint els tancaments més
avantguardistes.
Dimensions i configuracions personalitzades. Poden portar porta de
vianants incorporada i es poden fabricar en grans dimensions aproximadament
fins a 6.000 x 3.000 mm. Tanca i porta de vianants disponible amb els mateixos
materials.

| Materials i acabats
·
·
·
·

Xapa corten llisa.
Quarterons inox / corten.
Xapa galvanitzada o negra llisa amb regates o amb canals.
Xapes d’acer perforades amb forats encunyats quadrats o rodons de diferents
mides.
· Perforacions i dibuixos fets a mida o sobre disseny mitjançant talladora làser
que permeten una personalització absoluta.
· Pintura de poliuretà de dos components.
· Pintures i forja i corten .

www.angelmir.com
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PORTES BASCULANTS

FUSTA

Un clàssic d’Angel Mir®

Estil noble. La fusta reflecteix un ambient agradable i ressalta el caràcter d’un
disseny natural. Sobre una sòlida estructura d’acer s’hi apliquen lames i llistons
de fusta o taulers que li confereixen un aspecte exterior de fusta massissa.
Es pot fabricar en el tipus de fusta i la modulació demanada pel client per
aconseguir una uniformitat absoluta o bé es pot fabricar un xassís a mida i que
el seu fuster faci el mateix que fa a la façana.
Delgues verticals, horitzontals, en espiga, plafons, taulers marins,
fenòlics... sobre el nostre xassís podem aplicar el material i l’acabat que s’adapti
més a les seves necessitats.

| Tipus de fusta disponibles
· Flandes
· Melis
· Niongon
· Oregon
· Teka
· Tauler marí de 15 mm de diferents mides.
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PORTES

CORREDISSES

Les portes CORREDISSES residencials d’Angel Mir ® ofereixen una gran varietat de possibilitats en els seus dissenys i permeten adaptar el tancament exterior
complert a l’estil de cada casa.
Cada porta d’Angel Mir ® és diferent, ja sigui pels seus barrots, panells sandvitx o d’alumini, xapes perforades o amb dibuixos o inscripcions tallades a làser, amb
o sense elements decoratius, a joc amb una porta de pas per a vianants, tanques i per els diferents acabats en pintura. Totes aquestes característiques faran que
la porta escollida s’adapti perfectament al conjunt de la construcció.
La porta CORREDISSA es pot integrar perfectament dins d’un estil de tancament complet ja que permet la instal·lació de components per a la gestió dels accessos i
de la seguretat, assegurant així la intimitat de la seva llar.

| ALUMINI | ACER | SANDVITX | XAPA |

www.angelmir.com
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PORTES CORREDISSES

ALUMINI

Lleugeres i duradores, estan fabricades amb perfils d’alumini dissenyats i
fabricats a mida per Angel Mir®. Tenen les dimensions i formes adequades
segons la funció a realitzar. Els perfils que formen l’estructura són mes gruixuts
per donar solidesa i seguretat al llarg dels anys de dur funcionament. Són les
portes ideals per ambients marins o molt humits.
Amb l’acabat de pintura de poliuretà bicomponent s’aconsegueix un acabat
estètic i de molt alta durabilitat en qualsevol color.
Mesures i configuracions personalitzades. Tanca i porta de vianants disponible
amb els mateixos materials.

| Opcions
Delgues: amples o estretes; horitzontals, verticals o inclinades.
Barrots: amples, estrets o combinació d’amples i estrets.
Llibret: ample i estret, vertical o horitzontal
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PORTES CORREDISSES

ACER

Barrots, llibrets i xapes perforades

Són portes molt resistents que es poden fabricar en grans dimensions i
ser utilitzades en llocs on puguin haver-hi vents importants o condicions de
treball dur i intensiu. Les estructures són de tub d’acer calculat segons les
característiques i funcionament de cada porta. El sòcol de xapa galvanitzada,
està dissenyat i fabricat per allotjar les rodes i suportar el pes del conjunt. Les
rodes són d’acer macís i de gran diàmetre. La part de sota del sòcol està pintat
amb pintura antigravilla. Es poden entregar preparades per pintar o ja pintades
de fàbrica.

| Opcions
Barrots: amples, estrets o combinació d’amples i estrets.
Llibret: ample i estret, vertical o horitzontal.
Xapa perforada: xapes d’acer amb forats troquelats quadrats o rodons de
diferents mides. Perforacions i dibuixos fets a mida o sobre disseny mitjançant
talladora laser que permeten una personalització absoluta.

Tanca i porta de vianants disponible amb els mateixos materials. Mesures
i configuracions personalitzades.

www.angelmir.com
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PORTES CORREDISSES

SANDVITX

Estan fabricades en una sola peça de panell sandvitx construït amb xapa d’acer
lacat blanc per les dues cares i escuma de poliuretà a l’interior. Els acabats
perimetrals són d’alumini. El perímetre superior té una forma arrodonida per
escórrer l’aigua. Estètiques i econòmiques són portes molt adequades en
llocs molt humits i ambients marins.
Fabricada a mida.
Tanca i porta de vianants disponible amb els mateixos materials.
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PORTES CORREDISSES

XAPA

Estan formades per una estructura interna d’acer folrada per la part exterior
amb peces de xapa de diferents qualitats i acabats. Aquest sistema ofereix
infinitat de possibilitats en el seu modulat, aconseguint els tancaments més
avantguardistes.
Mesures i configuracions personalitzades i fetes a mida segons disseny
estàndard o disseny propi del client.

| Models

| Acabats disponbles

· Xapa llisa.
· Xapa quarterons Inox/Corten.
· Xapa amb regates o amb canals.
· Xapa acanalada vertical o hortzontal
· Pintura de poliuretà de dos components.

· Acer corten.
· Acer galvanitzat.
· Xapa prelacada blanca.
· Acer negre pintat.
· Acer negre amb imprimació.
· Pintures i forja i Corten.

Tanca i porta de vianants disponible amb els mateixos materials.

www.angelmir.com
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PRACTICABLES/BATENTS

Les portes BATENTS residencials d’Angel Mir® ofereixen una gran varietat de possibilitats en els seus dissenys que permeten adaptar un tancament exterior a l’estil
de cada arquitectura.
Cada porta d’Angel Mir® és diferent, ja sigui pels seus barrots, panells sandvitx o d’alumini, xapes perforades o tallades, amb o sense elements decoratius, a joc
amb una porta de vianants, una tanca o targes laterals amb bústia o porter electrònic.
Aquestes característiques serviran perquè la porta escollida s´adapti perfectament al conjunt.

| ALUMINI | ACER | SANDVITX | XAPA |
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P O RT E S B AT E N TS

ALUMINI

Les portes batents d’alumini per a exterior es caracteritzen per ser lleugeres
i alhora molt resistents, gràcies als perfils d’alumini de l’estructura, els quals
també augmenten la seguretat i fiabilitat de la porta.

la fabricació de la porta de vianants i la tanca perimetral amb els mateixos
materials i estils.
Mesures i configuracions personalitzades.

Aquest model de porta residencial té un acabat de pintura de poliuretà
bicomponent que aconsegueix una estètica actual i una llarga durabilitat, fins i
tot en ambients molt humits.
La fulla de la porta tan pot obrir i tancar cap a l’interior com a l’exterior, i
permet unificar l’estil arquitectònic amb la resta de l’habitatge mitjançant

P O RT E S B AT E N TS

| Opcions
Delgues: amples o estretes; horitzontals, verticals o inclinades.
Barrots: amples, estrets o combinació d’amples i estrets.
LLibret: ample i estret, vertical o horitzontal.

ACER Barrots, llibrets i xapes perforades

La principal característica de l’acer és la seva resistència. Les portes construïdes
amb aquest material poden treballar en condicions de treball dur o intensiu o amb
mides grans. Les estructures són de tub d’acer calculat segons les característiques
i funcionament de cada porta. Les frontisses s’escullen segons la mida i el pes
de la porta i habitualment s’utilitzen sistemes de coixinet regulable que donen
major fiabilitat. Es poden entregar preparades per pintar o ja pintades de
fàbrica. Mesures i configuracions personalitzades. Tanca i porta de vianants
disponible amb els mateixos materials.

| Opcions
Barrots: amples, estrets o combinació d’amples i estrets.
Llibret: ample i estret, vertical o horitzontal.
Xapa perforada: xapes d’acer amb forats encunyats quadrats o rodons de
diferents mides. Perforacions i dibuixos fets a mida o sobre disseny mitjançant
talladora làser que permeten una personalització absoluta.

www.angelmir.com
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P O RT E S B AT E N TS

SANDVITX

Les portes batents de panell sandvitx es fabriquen a mida amb una única
peça de xapa d’acer lacat blanc per les dues cares folrada d’escuma de poliuretà
a l’interior, i amb un acabat perimetral d’alumini. El tancament amb panell
sandvitx garanteix un aïllament elevat.
És una porta econòmica d’estètica minimalista que permet fer joc amb la tanca
perimetral i la porta de pas per a vianants.

P O RT E S B AT E N TS

| Acabats disponbles

· Xapa llisa.
· Xapa quarterons Inox/Corten.
· Xapa amb regates o amb canals.
· Xapa acanalada vertical o hortzontal
· Pintura de poliuretà de dos components.

· Acer corten.
· Acer galvanitzat.
· Xapa prelacada blanca.
· Acer negre pintat.
· Acer negre amb imprimació.
· Pintures i forja i Corten.

XAPA

Portes batents formades per una estructura interna d’acer revestida
exteriorment amb peces de xapa de diferents qualitats i que permet múltiples
acabats ajustant-se a les preferències de cada client, fins al punt de que
aquest model de porta es pot fer a mida segons disseny estàndard o bé,
disseny propi del client.
La tanca i la porta de vianants es poden fabricar amb els mateixos materials.
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| Materials i acabats
· Xapa Corten llisa.
· Xapa Corten quarterons Inox/Corten.
· Xapa galvanitzada llisa, amb regates o amb canals.
· Xapa prelacada acanalada.
· Pintura de poliuretà de dos components.
· Pintures i forja i Corten.
· Xapa prelacada.

PORTES

VERTICALS

Les portes VERTICALS residencials AVANTGATES d’Angel Mir® funcionen com una barrera exterior que ofereix un accés àgil als vehicles i restringeix les intrusions
de persones o animals.
Representa l’alternativa més efectiva i innovadora; gràcies a la seva versatilitat ofereix l’oportunitat de desenvolupar nous projectes sense limitacions, obrint
nous horitzons a la creativitat; poden instal·lar-se en angle sense necessitat de pilars al centre, a prop de pendents o rampes, o en zones amb climes extrems.
Avantgates pot ser d’una fulla vertical de fins a 10 metres o bé, de dues fulles fins a 20 metres en total, i és apta per un ús continuo, ideal per blocs comunitaris
o zones residencials privades.
Es fabrica en acer galvanitzat, delgues verticals d’alumini, i no necessita cap guia inferior. A més a més, pràcticament no necessita obra civil, no ocupa espais
laterals, i el manteniment que es requereix és mínim.
És una porta de disseny elegant amb un acabat pintat en un gran ventall de colors RAL, tot i que també ofereix múltiples possibilitats combinant diferents
materials com fusta, vidre o acer corten, per adaptar-se a cada estil.

www.angelmir.com

47

48

www.angelmir.com

PORTES I TANQUES P E R I M E T R A L S
Avui dia l’espai exterior és una de les parts essencials del nostre hàbitat, ocupa un lloc molt important dins del conjunt de la construcció. Per això és lògic definir
bé aquest lloc.
Les tanques exteriors, a més de marcar la propietat, han de conjuntar amb la resta de l’edificació i amb la resta d’elements de tancament exteriors: portes d’accés
de vehicles , de vianants, targes laterals amb bústies i porters electrònics. Han de ser segures, boniques, duradores i fàcils de muntar i mantenir.
Angel Mir® li ofereix una gran varietat de solucions elegants i contemporànies, a la vegada de tancaments de tots els estils i per a tots els gustos amb els materials
més nous i els de tota la vida adaptats a les exigències actuals.
Els seus diferents models posseeixen les mateixes característiques i acabats que les portes practicables.

| ALUMINI | ACER | SANDVITX | XAPA |

www.angelmir.com
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Model safata corten.

Model panell Sandvitx blanc.

Conjunt de tanca i porta peatonal de llibret horitzontal galvanitzat.

Model xapa llisa acer corten.

Model banda galvanitzada.

Model llibret petit horitzontal d’acer.

Model llibret gran horitzontal.

Barrots d’acer.
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PROJECTES REALITZATS

Porta seccional amb porta peatonal i finestres abatibles. Acabat verd vetejat.

Porta seccional amb finestres. Acabat imitació fusta.

Porta corredissa d’alumini.

Portes de garatge box basculants amb acabat mix perforat.

Porta corredissa de xapa d’acer corten vertical

Porta seccional acabat panell llis.

Porta corredissa i porta peatonal de xapa d’acer corten horitzontal

Porta batent de xapa.

Porta basculant amb porta peatonal lateral. Detall d’obertura exterior.
www.angelmir.com
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