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POR QUE ESCOLHER UMA
PORTA AUTOMÁTICA ROMETAL
A busca por um diferencial competitivo, 
vem se tornando uma necessidade 
imediata perante o mercado atual, é 
justamente isso que uma Porta 
Automática proporciona a um 
estabelecimento comercial, diferencial 
em conforto, acessibilidade, sofisticação, 
eficiência energética e segurança.

Porém estes diferenciais somente se 
tornarão realidade se a Porta 
Automática instalada tiver a garantia de 
uma empresa consolidada no mercado, 
que ofereça produtos sofisticados 
fabricados com tecnologia de ponta, 
onde os processos produtivos sigam os 
mais rigorosos padrões de qualidade, 
atestados por uma Certificação ISO 
9001.

É exatamente isso que o ROMETAL 
oferece ao seu projeto, produtos que 
atendem as mais rigorosas normas 
nacionais e internacionais, possibilitando 
ao cliente ter a segurança de que está 
fazendo um investimento ao adquirir um 
equipamento que irá gerar um diferencial 
competitivo ao seu negócio.

Além disso, a ROMETAL conta com um 
atendimento especializado a seus clientes, 
através de uma Rede de Distribuidores 
qualificados, prontos para atender 
qualquer demanda de instalação e/ou 
assistência técnica, que se faça necessária, 
nas diversas regiões do país. Ainda 
contamos com um setor de especificação 
de produtos e consultoria de projetos, 
afim de atender aos profissionais de 
engenharia e arquitetura.

PERSONALIZE SEU
PROJETO

Possuímos uma linha de anodização italiana totalmente automatizada, onde 
hoje produzimos mais de 40 acabamentos diferenciados. Além disso, 
realizamos internamente o pré tratamento dos perfis, como polimento e 
escovação, com maquinário de ponta.

Desta forma podemos personalizar o seu projeto, produzindo portas e 
caixilhos em acabamentos como o Inox Escovado, Inox Polido, Champagne, 
Black Piano, Titânio, entre outros. Além do material anodizado também 
temos a opção do acabamento em pintura eletrostática, disponível em 
diversas cores, resultado de uma paceria com um fornecedor homologado.
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SOMOS FLUXO
SOMOS MOVIMENTO.
SOMOS ROMETAL

12 cm

16 cm

Valorização do ambiente;

Sofisticação aliada a tecnologia; 

Acessibilidade a idosos e cadeirantes;

Eficiência energética em ambientes climatizados;

Conforto térmico e acústico a clientes e funcionários;

Integração com diversos controles de acesso;

Atende as normas de PCCI junto aos bombeiros.

BENEFÍCIOS DE UMA
PORTA AUTOMÁTICA
ROMETAL

CONHEÇA A
ROMETAL

Empresa fundada a 35 anos, atuando no mercado moveleiro, onde é líder no 
segmento de sistemas para portas de correr, oferecendo produtos de valor 
agregado aliados a um padrão de qualidade diferenciado. 

A empresa conta com um parque fabril com mais de 25.000 m2 de área 
construída, localizada na cidade de Veranópolis, na Serra Gaúcha.

Percebendo uma demanda por Portas Automáticas, que ofereçam soluções 
diferenciadas ao mercado, a ROMETAL investiu fortemente em pesquisa e 
desenvolvimento para chegar à Linha OPENBLUE, que é uma Linha de Portas 
Automáticas criada com o objetivo de atender aos desejos do consumidor final e 
as necessidades técnicas de arquitetos, engenheiros e instaladores. 

PARQUE INDUSTRIAL DE
SISTEMAS DESLIZANTES

PARQUE INDUSTRIAL DE
PERFIS E ACABAMENTOS
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ROMETAL

Rodovia BR 470 | km 174, 5 | nº 4075

Bairro Universal | CEP 95330-000 

Veranópolis | RS | Brasil

Fone +55 54 3441.3100

www.rometal.com.br

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de utilização

Capacidade de peso

Comprimento do operador

Dimensões do operador

Seletor de funções

Radares

Fotocélula

Baterias

Velocidade de abertura

Velocidade de fechamento

Alimentação

Alimentação para acessórios

Potência

Motor

Tempo de abertura

Temperatura de operação

Abertura de emergência

Alto fluxo

01 folha: 130 kg | 02 folhas: 240 kg (120 kg por folha)

2500 mm - lateral 01 folha - em estoque
5000 mm - central 02 folhas - em estoque
6000 mm - medida máxima - sob consulta

120 mm (altura) x 160 mm (profundidade)

Sim (digital)

Sim - Micro-ondas (padrão)/Infravermelho (opcional)

Sim - 01 sensor (padrão)/02 sensores (opcional)

Sim - (24 Vdc / 2,6 A/h) – Autonomia 50 ciclos de abertura

100 a 1000 mm/s (ajustável) - 2 folhas

100 – 1000 mm/s (ajustável) - 2 folhas

100 – 250 Vca (50-60 Hz)

24 Vdc 

150W

BRUSHLESS 24 Vdc - 55W

0 – 60 s (ajustável)

-10°C a 70°C

Sim (De acordo com as normas de PCCI)

Revendedor Autorizado


