
O conforto e segurança que você merece.
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A Guaruportas oferece o que há de melhor em porta de enrolar automática para indústrias, comércio e residências. 
Utilizando matérias-primas de alta qualidade e aplicando tecnologia de ponta na produção alcançamos o mais alto grau 
de excelência em diversos produtos com preços competitivos.

A GUARUPORTAS

QUEM SOMOS?

A Guaruportas é um fabricante de portas de enrolar automática com sede em Guarulhos, na Grande São Paulo. 
Empresa genuinamente brasileira, atua no segmento desde 2007, oferecendo ao mercado nacional os melhores 
produtos, fabricados e certificados com base em normas rígidas de qualidade.

O QUE FAZEMOS?

Proporcionar aos clientes segurança, comodidade, conforto, praticidade, beleza e qualidade através de soluções 
atualizadas em portas de enrolar automáticas para os segmentos residencial, comercial e industrial.
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Por isso, a porta de enrolar transvision é indicada 
para lojas de shopping centers e comércios que 
tenham produtos expostos.

Com microfuros, a porta de enrolar automática 
transvision proporciona um visual moderno e 
inovador. Esse modelo permite visão externa com 
sensação de transparência, mesmo à noite. 

PORTA DE ENROLAR 
AUTOMÁTICA TRANSVISION

A Guaruportas oferece o que há de melhor em porta de 
enrolar automática para indústrias, comércio e 
residências. Util izando matérias-primas de alta 
qualidade e aplicando tecnologia de ponta na produção 
alcançamos o mais alto grau de excelência em diversos 
produtos com preços competitivos.

PORTA DE ENROLAR 
AUTOMÁTICA DE AÇO

PARA COMÉRCIO



PORTAS DE ENROLAR AUTOMÁTICAS DE AÇO

Porta de Enrolar Automática de Aço 
para Docas

As docas de sua empresa precisam de 
segurança. Por isso, contar com uma porta de 
enrolar automática de aço para docas é uma ótima 
escolha. Além de proteger as áreas logísticas, de 
embarque e desembarque de produtos, portas 
automáticas para docas ainda oferecem grande 
praticidade para quem opera no local, pois são 
acionadas facilmente através de dispositivos 
eletrônicos.

Porta de Enro lar  Automát ica 
Residencial de Aço

A instalação de uma porta de enrolar automática 
residencial de aço proporciona maior segurança, 
proteção e praticidade aos moradores. Os 
modelos de portas produzidos em aço, 
galvanizado, possuem custos acessíveis e 
proporcionam ótimo benefício ao imóvel. Eles 
podem ser instalados em garagens, edículas ou 
até mesmo em áreas de acesso de visitantes, 
com total integração ao ambiente.

Porta de Enro lar  Automát ica 
Comercial

Segurança é fundamental! Estabelecimentos 
comerciais quase sempre são vulneráveis à ação 
de bandidos. Por isso, é preciso se proteger com 
fechamentos adequados. A porta comercial de 
enrolar automática é segura, durável e funcional, 
pois é fabricada com lâminas de aço galvanizado 
de grande resistência. Esse é o modelo mais 
escolhido pelos profissionais para o acesso de 
áreas comerciais, já que é reconhecido pela sua 
qualidade associado a um custo acessível.

As indústrias precisam da segurança, da proteção 
e praticidade de uma porta de enrolar automática 
de aço industrial. Atualmente, os modelos feitos 
em aço, galvanizado, são as primeiras opções da 
maioria das empresas que decidem fechar suas 
áreas de acesso e trabalho devido ao seu baixo 
custo e ótimo benefício que proporcionam.

Porta de Enrolar Automática de Aço 
Industrial

Porta de Enrolar Automática de Aço 
Transvision

A porta de enrolar automática transvision é uma 
opção moderna e elegante que proporciona um 
visual inovador e arrojado, sendo um modelo 
muito utilizado em ambientes “indoor”(ambientes 
fechados), por exemplo. A Guaruportas se 
destaca no mercado ao oferecer diversas opções 
da porta de enrolar tipo transvision do mais alto 
padrão de qual idade e garantia total de 
funcionamento.

Porta de Enrolar Automática de Aço 
Furos Oblongos

A porta de aço de enrolar automática furos 
oblongos ou também conhecida como “meia 
cana furos oblongos” é um modelo tradicional do 
mercado. A Guaruportas oferece um portfólio 
completo de produtos, entre eles a porta de aço 
meia cana furos oblongos produzida com 
matérias-primas altamente resistentes e duráveis, 
com preço e condições de pagamento 
acessíveis.

A porta de aço de enrolar automática lisa, 
fechada ou também conhecida como meia 
cana fechada, é o modelo mais comum e 
tradicional do mercado. A Guaruportas oferece o 
que há de melhor qualidade em porta de aço 
meia cana lisa produzida com matéria-prima 
altamente resistente, durável e baixa 
necessidade de manutenção.

Porta de Enrolar Automática de 
Aço Fechada Lisa

Porta de Enrolar Automática de 
Aço Esteira Grill Tijolinho

Leve e silenciosa, a porta de enrolar automática 
tijolinho é uma opção diferenciada, que quando 
fechada lembra uma construção de tijolos a 
vista. A Guaruportas é fabricante da porta de 
enrolar tipo tijolinho e dispõe de diversos 
modelos em seu portfólio, sempre prezando 
pela qualidade e condições flexíveis de 
pagamento.
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PORTAS DE ENROLAR AUTOMÁTICAS DE ALUMÍNIO

Porta de Enrolar Automática de 
Alumínio

A Guaruportas possui grande experiência na 
produção de porta de enrolar automática de 
alumínio para diversos segmentos, como 
indústrias, estabelecimentos comerciais e 
res idênc ias. Ut i l i zamos matér ias-pr imas 
certificadas, de excelente procedência, bem 
como acessórios de alta qualidade. Isso nos 
permite oferecer ao mercado as melhores 
soluções em porta automática de alumínio.

Porta de Enro lar  Automát ica 
Residencial de Alumínio

Sem dúvida, uma porta de enrolar automática 
residencial de alumínio agrega valor à um imóvel. A 
Guaruportas oferece ao mercado as melhores 
soluções em portas de enrolar para residências 
produzidas em alumínio. Utilizamos matérias-
primas certificadas, de procedência certificada, 
assim como acessórios de alta qualidade, que 
fazem de nossos produtos referências em 
qualidade e durabilidade.

A porta de enrolar automática de alumínio fechada 
é o modelo mais comum e comercializado nesse 
segmento. A Guaruportas oferece ao mercado as 
melhores soluções em porta de alumínio fechada, 
pois utiliza matérias-primas e perfis de alta 
qualidade na sua produção. Aliamos bom custo e 
benefício com condições flexíveis de pagamento e 
preços competitivos.

Porta de Enrolar Automática de 
Alumínio Fechada

O conforto e segurança que você merece.

https://www.guaruportas.com.br/


Temos as melhores opções em porta de enrolar 
automática residencial, produzidas em aço ou alumínio. 
Esse tipo de porta conta com tecnologia de 
automatização profissional que garante conforto, 
praticidade e segurança aos moradores. Conte com 
toda nossa experiência em porta automática 
residencial.

PORTA DE ENROLAR 
AUTOMÁTICA DE AÇO

PARA RESIDÊNCIAS

Porta de enrolar automática residencial de alumínio 
agrega valor à um imóvel. A Guaruportas oferece ao 
mercado as melhores soluções em portas de enrolar 
para residências produzidas em alumínio. Utilizamos 
matérias-primas, de procedência certificada, assim 
como acessórios de alta qualidade, que fazem de 
nossos produtos referências em qualidade e 
durabilidade.

PORTA DE ENROLAR 
AUTOMÁTICA DE ALUMÍNIO



ACESSÓRIOS PORTAS DE ENROLAR

Guias em PVC para Portas de 
Enrolar Automáticas

Guias para Portas de Enrolar 
Automáticas

Central de Controles para Portas 
de Enrolar Automáticas

 

MOTORES PORTAS DE ENROLAR

Trava Lâminas para Portas de 
Enrolar Automáticas

Borracha para Soleiras de 
Portas de Enrolar Automáticas

Soleiras para Portas de Enrolar 
Automáticas

Todos os produtos de nossa linha de motor 
automatizador de porta de enrolar possuem 
garantia integral de funcionamento, tanto em 
corrente contínua (DC) quanto em corrente 
alternada (AC). Na falta de energia, a porta pode 
ser aberta ou fechada com corrente ligada ao 
sistema de freio do equipamento.

Motor DC para Porta de Enrolar 
Automática

A Guaruportas possui uma linha completa de 
motor de porta de enrolar voltada à 
automatização. Os motores de porta de enrolar 
que oferecemos se adaptam às mais diversas 
necessidades e atendem aos mais variados 
fluxos de funcionamento, bem como a qualquer 
tipo de perfil de porta automática, com custo 
acessível e competitivo.

Motor AC para Porta de Enrolar 
Automática

Tecnologia em Motores para porta de enrolar

Motor com Testeira para Portas de 
Enrolar Automaticas

Os motores para porta de enrolar de nossa linha 
são fabricados com peças de alta qualidade e 
tecnologia produtiva de ponta, o que garante 
certificação com base na norma NBR ISO 
9001:2015. Todo automatizador para porta de 
enrolar do portfólio da Guaruportas é 
comercializado com autorização do INMETRO.
Capacidade do Motor automatizador para porta 
de enrolar
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