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Quality doors 
made in 
Catalonia

“Després de més de 25 anys 
d’experiència en el sector de les portes, 
tenim molt clar que la proximitat del 
producte, l’assessorament i la feina ben 
feta són factors molt importants per la 
fabricació de portes de garatge. El 
nostre objectiu es dia rere dia, créixer al 
costat dels nostres clients”



FMS-Seccional molles torsió

▪Dintell 200mm (Guía doble màxim 3 mts. alçada)

▪Dintell 120mm (Molles darrera màx. 3mts. alçada)

▪Dintell 350mm (Guia simple màxim 4 mts. alçada)

▪Suports laterals de molles autoportants ( no collats a 
dintell)

MOLLES GRANALLADES I LACADES PER REDUÏR LA 
FORÇA DE TRACCIÓ EN EL FIL, AIXÍ ACONSEGUIM UN 40% 
MÉS DE VIDA ÚTIL QUE AMB MOLLES NEGRES O 
GALVANITZADES.



FMSL - Seccional molles laterals

▪Dintell 120mm ( Màxim 4,3 mts x 2,5mts. alçada)

▪Facilitat de muntatge al no tenir molles de torsió.

▪ Pes 126kg (12,5kg m2)



▪Guies acer galvanitzat 1,5mm

▪Junta goma perimetral a guies verticals i 
dintell.

▪Eix tubular amb claveta de 2mm de gruix

▪Tambors amb ½ volta de seguretat

▪Escaires de suspensió en “clip”

▪Peçes de galga darrera amb protector de 
plàstic

▪Sistema de seguretat contra rotura de molla 
col.locació ràpida mitja volta

▪Frontises lacades blanques panell 
pre-troquelat amb cargols blancs TorxT30

▪Rodes dobles ( doble seguretat que en la 
resta de portes)

▪Perfil inferior i superior minimalista per cara 
exterior, lacat en blanc o negre



RESL - Porta seccional lateral

A= Ample forat (màx. 5000mm)
B= Alçada forat ( màx. 2500mm)
C= Espai lateral curva ( 80/150mm manual/Halo KEY)
D= Dintell ( mín. 100/120 mm ( manual/ Halo KEY)
E= Profunditat = mida A ( Halo a pared + 650mm)

▪Porta lateral sistema de rodes al dintell

▪Perfil de sobreposar al terra per guiar panells

▪Possibilitat de curvar o recte per pared

▪Opcional motor a dintell o pared

▪Sistema sense molles

▪Junta estanqueitat de goma tot el perímetre





PANELL “MONOCASC”

▪Panell monocasc acanalat central i llis sense canal

▪Sistema antipinçament de dits

▪Junta de goma interior 0,58 ( W/m2 K)

▪Compliment de les normatives UNI EN 10326, UNI EN 
10327 i UNI EN 10143

▪Un cop cargolada la frontisa, fa impossible que es 
deformi mecànicament

▪Espessor panell 40mm

▪Pes 4,8kg m/l (500mm) 5,5kg m/l (610mm)

▪Densitat escuma 4kg./m3



PANELL “MONOCASC” DISPONIBLES EN STOCK

“Gofrado leño 1 canal” Llis sense canal
Ral 9016

Ral 7016

Ral 7022

Ral 9005

Ral 7016 TX “ANTRACITA”

Ral 9010

Ral 9006

Ral 8014

Ral 9007



9007      7016    7022           7016TX      9005

      Golden oak                                      Dark oak                          9016                    9010/9006/8014



Full vision door Panells formats amb perfileria d’alumini per col.locar:

▪Metraquilat

▪Planxa perforada

▪Altres materials ( consultar)

-Possibilitat de realitzar amb divisions o sense

-Junta d’estanqueitat entre panells

-Antiatrapament de dits (segons normativa)

-Alçades de panell a mida entre 500 i 600mm

-Possibilitat de  porta peatonal integrada

-Disponible en color Ral





▪Opcional pulsador via radio 
TO1M





ACCESSORIS PANELL

▪Panell amb metraquilat doble SAN

▪Finestra Negre/Blanca de 488x322mm

▪Finestra Inox amb metraquilat 
doble SAN de 310x310mm

▪Reixa ventilació 
Negre/Blanca
de 337x131mm

▪Pulsador integrat a panell TO1U

▪Led kit dintell 



PREMARC PORTA SECCIONAL

▪Premarc en alumini de 100x40mm

▪Perfil extrusionat amb ala de 30mm per collar a 
pared i sostre ( Tipus túnel)

▪Possibilitat de tubs laterals

▪Possibilitat de tub dintell

▪Possibilitat de tub de dintell 200mm o tarja de 
panell enmarcada amb perfil. (15mm per cara 
exterior)

▪Disponible en stock ( entrega inmediata) en blanc i 
negre. Altres Rals sota comanda



Porta peatonal 
insertada

▪Obertura a exterior segons normativa

▪Màx.Amplada certificada 5000mm

▪Mesures 840mm x 2140mm

▪Perfileria totalment plana 

▪Lacat Ral  Blanc/Negre

▪Perfil sense sòcol de 27mm

▪Junta perimetral goma



Porta de pas lateral

▪Porta de pas fabricada amb perfileria d’alumini sense RPT

▪Ideal com a entrada de servei

▪Amb panell “Monocasc"de 42mm a conjunt amb la porta seccional

▪En cas de anar al costat de la porta seccional, serà necesari col.locar un 
tub de 100mm entre portes.

▪Ral disponible blanc/negre ( possibilitat de altres Rals)

▪Possibilitat de triar mà obertura

▪Possibilitat de porta de pas de 1 o 2 fulles



Porta de pas lateral



Porta de pas 

▪ Molla tanca portes opcional

▪Maneta int/ext amb pany de cop i clau inclòs

▪Pany multi punt opcional 

▪Possibilitat de insertar visor/finestra rodona o 
cuadrada de 300x300 aprox.

▪Possibilitat de espiell (mirilla) normal o 
electrònica amb pantalla interior



FMSI- Porta seccional Industrial

▪Dintell estàndard 420mm

▪Dintell sobreelevat

▪Elevació vertical ( Guillotina)

▪Dintell 250mm (Molles darrere)

▪Adaptació cuberta ( Stàndard i 
sobreelevat)

▪Sistema de dintell baix ( Sobreelevat i 
Guillotina)

▪CE fins a 48m2





QUALITY DOORS MADE IN CATALONIA 



Automatismes industrials

▪Monofàsic 230V 70Nm (Fins 20m2) Finals carrera mecànics, 
possibilitat h.present i automàtic. Central amb botonera. 
Desbloqueig ràpid.

▪Trifàsic 400V 100/140Nm (45m2) Finals carrera encoder, 
possibilitat h.present i automàtic. Central amb botonera. 
Desbloqueig cadena.

▪Motor per porta ràpida 
- Finals carrera mecànics o encoder
-Central trifàsic 400V o variador freqüència integrat 
230V
-Varietat de velocitat i par motor.
-Desbloqueig a maneta



“Quality doors made in Catalonia”
C/Càntir Nau 11 Esparraguera     info@keycatalunya.cat
08292 Barcelona
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