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Na Reynaers Aluminium, queremos ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu dia, todos os dias. Foi por isso 

que desenvolvemos uma gama de soluções para casas inteligentes que o ajudarão a tornar a sua vida em 

casa mais fácil e confortável do que nunca.

Não precisa mais de se preocupar com chaves ou puxadores: como parte da nossa gama de edifícios 

inteligentes, selecionámos uma série de sistemas que lhe permitem gerir o acesso à sua casa com o toque 

de um botão – quer seja um controlo remoto, um teclado, uma aplicação ou através do seu sistema de 

domótica. As nossas soluções de acesso inteligente são de fácil utilização para toda a família. E a melhor 

parte é que estas tecnologias estão perfeitamente integradas nos nossos perfis, para um design elegante 

que salvaguarda a estética da sua casa.

A vida em 
casa, mais 
confortável do 
que nunca
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Faça com que as suas encomendas 
sejam entregues em segurança,  
onde quer que esteja   
 
Espera uma encomenda em casa enquanto está fora? Com as 

nossas soluções para casas inteligentes, nunca mais terá que se 

preocupar em chegar a casa a tempo de receber uma encomenda. 

Os nossos sistemas de fecho automático permitem-lhe destrancar 

e abrir facilmente a porta principal, onde quer que esteja. Por isso, 

quando o estafeta tocar à campainha, basta abrir a porta através 

da sua central de domótica, permitir que deixe a encomenda e, 

depois, trancar a porta com segurança. 

Sistemas 
de fecho 
automático

GERIR O ACESSO À SUA CASA 
NUNCA FOI TÃO FÁCIL
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Acesso inteligente para toda a família
  
Chega de perder ou esquecer as chaves: com os nossos leitores de impressão digital, tudo o que precisa para destrancar com 

segurança a porta da frente é o toque de um dedo: a forma perfeita para cada membro da sua família entrar, de forma rápida e fácil.  

As crianças chegam a casa cedo da escola? Não se preocupe. O leitor de impressão digital identifica-os e permite saber que já 

entraram em casa. Pode facilmente conceder acesso, adicionar utilizadores e editar autorizações a partir da aplicação para casas 

inteligentes. 
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A Reynaers Aluminium trabalha com parceiros 

profissionais como a FUHR e ekey para oferecer alguns 

dos mais avançados sistemas de fecho e controlo de 

acessos da indústria.

Os sistemas de fecho automático FUHR trancam e destrancam 

portas automaticamente, para maior facilidade de utilização, 

proteção contra intrusos e segurança.

Sistemas de fecho automático

• Multitronic: um sistema de fecho totalmente elétrico de 

sete pontos que tranca automaticamente através de 

um mecanismo acionado por motor

• Autotronic: sistema parcialmente elétrico de 3 pontos, 

com dois pontos de fecho elétricos

AS NOSSAS SOLUÇÕES 
INTELIGENTES PARA 
SISTEMAS DE FECHO 
AUTOMÁTICO
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• O leitor digital Arte identifica utilizadores autorizados 

com base nas suas impressões digitais, abrindo as portas 

automaticamente

• O leitor digital Integra combina a identificação do 

utilizador com a funcionalidade Bluetooth de smartphones 

e tablets - incluindo a gestão rápida e fácil do utilizador  

e o controlo de acessos através da aplicação ekey home

• O teclado Integra pode ser montado na parede ou 

na porta e identifica os utilizadores autorizados com 

base nos códigos de acesso com até 99 sequências de 

números programáveis diferentes

Para mais informações sobre os nossos fechos 

automáticos e sistema de controlo de acessos, 

consulte a nossa brochura de produto. 

Os nossos sistemas de fechos automáticos estão disponíveis 

para vários sistemas de controlo de acessos ekey, permitindo 

que tranque e destranque portas com uma variedade de 

soluções diferentes: desde leitores digitais e teclados, a 

controlos remotos e a uma aplicação de casa inteligente 

conectada. 

Controlo de acessos para 
fechos automáticos
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Permita que as pessoas entrem ou saiam de onde quer 
que estejam: abra a sua porta deslizante ao toque de um 

botão ou através da aplicação no seu telemóvel. 

Soluções inteligentes, inspiradas 
pela vida
 
Queremos tornar a vida em casa o mais fácil e confortável possível 

para si. E sabemos que quando se trata de desfrutar a vida ao 

máximo, tudo é importante. Foi por isso que desenvolvemos uma 

série de soluções inteligentes que lhe permitem abrir as suas portas 

de correr com o toque de um botão - para um acesso rápido e fácil 

ao seu jardim, terraço e muito mais. Mãos ocupadas? Basta tocar 

no botão com o cotovelo e até mesmo as folhas mais pesadas 

abrem suavemente, permitindo-lhe continuar com o que realmente 

importa.

Sistemas 
deslizantes 
automáticos

ABRA AS SUAS PORTAS DE 
CORRER COM O TOQUE DE UM 
BOTÃO
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A Reynaers Aluminium oferece uma série de soluções inteligentes e perfeitamente 

integradas que lhe permitem automatizar o funcionamento das suas portas de 

correr.

Todas as soluções automáticas para portas de correr incluem motores ocultos que  

podem perfeitamente ser integrados nas nossas janelas e portas, de forma a 

salvaguardar a estética da sua casa. 

Soluções motorizadas ocultas

• O design ultrafino do sistema deslizante HiFinity cria grandes superfícies 

transparentes com um design fino e elegante. A integração de um motor oculto 

permite abrir as folhas com o toque de um botão ou através de uma aplicação 

para casas inteligentes

• ConceptPatio 155 (-LS) é um sistema deslizante elevatório premium, com 

isolamento, concebido para proporcionar a máxima facilidade de utilização. 

Para maior comodidade, a porta deslizante elevatória pode ser equipada com 

uma solução de motor oculto que lhe permite abrir as folhas com um simples 

toque de um botão ou através de uma aplicação para casas inteligentes

AS NOSSAS SOLUÇÕES 
INTELIGENTES PARA PORTAS DE 
CORRER AUTOMÁTICAS

Para mais informações sobre as nossas soluções motorizadas 

ocultas e o sistema de controlo de acessos, consulte a nossa 

brochura de produto. 12
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Contacte o seu gestor comercial da Reynaers 

Aluminium para mais informações.

INTERESSADO?



Sobre nós

A nossa missão é aumentar o valor arquitetónico dos edifícios e melhorar  

a qualidade de vida e de trabalho das pessoas no mundo inteiro.
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Como parte do Grupo Reynaers, a Reynaers 

Aluminium é líder europeia no desenvolvimento 

e comercialização de soluções inovadoras e 

sustentáveis em alumínio para janelas, portas, 

fachadas, sistemas de correr, sombreamento e 

jardins de inverno. Fundada em 1965, a Reynaers 

Aluminium conta com 55 anos de experiência. 

O que começou como uma pequena empresa 

familiar, cresceu e tornou-se numa empresa 

internacional bem-sucedida e em constante 

expansão, ativa em mais de 70 países e 

empregando mais de 2300 colaboradores.

Graças à nossa ampla rede, que é composta 

por mais de 5000 parceiros, as nossas soluções 

estão presentes em todo o mundo. Esta missão 

é realçada pela nossa assinatura de marca, 

Together for better, que enfatiza a força da 

colaboração de todos os nossos colegas e 

intervenientes num projeto. No Reynaers Campus, 

concentramo-nos na partilha de conhecimento 

e experiência com arquitetos, fabricantes, 

construtores e outros parceiros da indústria ao 

mesmo tempo que inspiramos com as novas 

tecnologias. Além do Centro Tecnológico, de 

Formação e de Automação, o Reynaers Campus 

também tem o seu próprio Centro de Experiência 

onde os futuros edifícios podem ser explorados na 

nossa sala de realidade virtual Avalon. 

Em Portugal, estamos presentes em Pombal (sede 

& Expert Center), Lisboa e Porto.
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SEDE E EXPERT CENTER

Parque Industrial Manuel da Mota, 

Avenida Infante D. Henrique, nº 17, 

Apt. 234 

3100-354 Pombal, Portugal

Tel: +351 236 209 630

Fax: +351 236 219 435

ESPAÇO REYNAERS LISBOA

Passeio dos Cruzados, 2.01.01.L,  

Loja 1 

Expo - Marina Parque das Nações 

1990-070 Lisboa

Tel: +351 212 482 129

ESPAÇO REYNAERS PORTO

Avenida da Boavista, nº3769, loja 19

4100-139 Porto

Tel: +351 224 069 268

portugal@reynaers.com
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