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Série: Gladiator 

Características: Estruturada com longarinas verticais internas. 

Tampas maior e menor em chapa de aço galvanizado de 1,25 mm. 

Portas simples, ou portas duplas com coluna central. 

Abertura direcionada para dentro ou para fora do ambiente. 

Sentido de abertura esquerda ou direita. 

Perfil de borracha para vedação e redução de ruído. 

Vedação inferior em silicone. 

3 bolts fixos e 3 hooks em aço SAE 1020 para travamento no batente. 

Mecanismo utiliza fechadura Central modelo 265, com 12 pontos de 

travamento. 

Preenchimento interno com espuma de poliestireno expandido. 

Dobradiças, bolts fixos e hooks resistentes à 96h Salt Spray. 

Modelo 465 – sem blindagem. 

Modelo 467 – blindagem em chapa de aço SAE 1020 – Nível II. 

Modelo 468 – blindagem em chapa de aço AISI 304 – Nível III-A. 

Batentes em chapa de aço galvanizado de 1,55 mm revestidos com 

galvite branco. 

Aplicações: Residências, salas comerciais, escritórios etc. 

Complementos: � Fechadura adicional (opcional) � Mola aérea (opcional) 

� Visor telescópico (opcional) � Roseta 

� Alarme (opcional) � Maçaneta 

� Parada de porta (opcional) � Protetor de cilindro 
 

Materiais: Estrutura em chapas de aço galvanizado. 

Acabamentos: � Fechadura, dobradiças, hooks e 

bolts fixos em cromo brilhante  
� Madeiras naturais 

� Protetor do Cilindro / Roseta / 

Maçaneta / Puxador em níquel 

acetinado, cromo brilhante ou 

latão polido 

� Preparado para pintura 

� Perfis de acabamento e capa 

plástica para dobradiça nas cores 

branca ou marrom  

� MDF Laminado 

� Vareta bicromatizada � Cru 
 

Normas: 467 e 468 – Norma NIJ 0108.01. 



 

FTP – 049 Julho / 2014 Rev.: 00 

 

Ficha Técnica de Produto 

P
o

r
t
a

s
 

 

Dimensões 

em 

milímetros 

A 

(altura padrão) 
A 

(altura máxima) 

A 

(altura mínima) 

B 

(largura padrão) 

B 

(largura máxima) 

B 

(largura mínima) 

C 

(espessura) 

Batente 

2085 2500 1900 

120 e 150 300 110 

53 a 66 

Porta 

700, 780, 

800, 900, 

1000 e 1080. 

1500 600 


