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Criação da Empresa
Concepção de séries próprias, com especial 
desenvolvimento do design das portas

ANOS 80

ANOS 90

Consolidação no mercado, com séries 
próprias em que o principal diferencial é a 
qualidade
Ampliação da fábrica
Criação da secção de lacagem
Aquisição de um centro de maquinação
Informatização dos processos em rede com 
a produção

ANO 2000

Novos produtos: Jardins de Inverno e 
coberturas de piscinas
Ampliação da fábrica
Aquisição de robots para a produção
Substituição da secção de lacagem, por uma 
robotizada com novas funcionalidades
Certificação do seu sistema de qualidade 
pelas normas ISO 9001:2000

ANO 2008

Renovação do certificado do seu sistema de 
qualidade pela norma ISO:9001:2008.
Novo Produto: Portões de Alumínio de abrir 
e correr.
Promoção Internacional: exportação para 
toda a União Europeia e para alguns países 
de África.
Rede de representantes em mercados 
externos prioritários.

Portas

Janelas de Abrir

Janelas de Correr

Fachadas de Alumínio

Paineis Compósito

Proteção Solar

Guarda-Corpos

Portões

Portões Seccionados

Catálogo Proteção Solar Expal, Janeiro 2022, as imagens utilizadas neste documento estão protegidas por direitos de autor, pelo que é proibida a sua utilização por pessoas e/ou entidades não autorizadas.
Este catálogo é da exclusiva responsabilidade da Expal e não pode ser divulgado sem autorização de um representante.

ANO 2020

aumento da capacidade de produção com 
uma nova máquina cnc de 5 eixos
melhoramento da capacidade de lacagem 
com uma nova cabine de última geração
investimento no mercado externo com 
comercialização de novos produtos
investimento em obras de grande dimensão 
no mercado interno

Grades
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Sistemas

Sistema com Aro

Sistema sem Aro para Lâminas

O nossos sistema com aro permite uma 
aplicação rápida e intuitiva, suportando 
uma vasta gama de preenchimentos 
possíveis conseguirá obter o acabamento 
que pretende, desde : lâminas articuladas, 
lâminas fixas cheias ou ventiladas e ainda 
painel isolado de 24mm liso ou com 
decorado.

O sistema sem aro é ideal para aplicação 
em edifícios com paredes irregulares, 
tendo a possibilidade de afinação das 
dobradiças em dois eixos, permitindo 
uma maior versatilidade de aplicação. 
Poderá optar por um preenchimento em 
lâminas fixas ou articuladas.

Sistema sem Aro para Painel 

Este sistema permite manter o aspeto 
tradicional da fachada, garantindo todas 
as vantagens do alumínio. Através de um 
painel isolado de 24mm poderá optar por 
dobradiças com aspeto tradicional e até 
mesmo o painel lacado a imitar madeira, 
de forma a garantir uma estética mais 
aproximada das portadas tradionais.



Modelos
Possibilidades de Abertura
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- Lâminas Articuladas

- Comando de Orientação das Lâminas Manual

- Fecho

- Fecho com Chave

- Fecho Embutido (obrigatório em 4 folhas)

- Possibilidade de Fechadura de 1 Ponto

- Painel Isolado

- Espanholeta

- Fecho

- Fecho com Chave

- Fecho Embutido

- Possibilidade de Fechadura de 1 Ponto

- Lâminas Fixas Cheias ou Ventiladas 

- Espanholeta

- Fecho

- Fecho com Chave

- Fecho Embutido

- Possibilidade de Fechadura de 1 Ponto

Portadas de Abrir com Aro
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- Lâminas Fixas ou Articuladas

- Espanholeta

- Fechadura de 3 Pontos

Portada de Correr

- Lâminas Fixas ou Articuladas

- Painel Isolado de 24mm

- Fecho Embutido

- Sistema de Painel Isolado de 24mm

- Espanholeta

- Fechadura de 3 Pontos

Portada sem Aro

Exterior

Interior OP1 Interior OP3Interior OP2



Acabamentos e Acessórios
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Acabamentos

Ral Standard | Texturado Fino

1015 3004 3005 5003 5014 6005

6021 7016 8014 9005 9006 9016

Sablé Standard 

Noir
2100

Gris
2900

Acessórios

Fecho | Ref.: Fecho

Fecho | Ref.: Espanholeta

Fecho | Ref.: Fecho Embutido

Lacagem Imitar Madeira

Acácia Carvalho Carvalho 
Escuro

Castanho

Cedro Cerejeira Faia Mogno Nogueira Pinho 
Escuro

Abeto

Teka Wenge
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Acessórios

Fechadura | Ref.: MultiVerso

-Fechadura de 3 Pontos para Portadas

Dobradiça | Ref.: Afinação

-Dobradiças de Afinação para Portadas sem Aro com Lâminas

Dobradiças | Ref.: Afinação2

-Dobradiças de Afinação para Portadas sem Aro com Painel

Acessórios

Segura Folhas | Ref.: SP1

-Segura Folhas automático

-Disponível em Branco ou Preto

Segura Folhas | Ref.: SP2

-Segura Folhas automático para duas Folhas

-Disponível em Branco ou Preto

Segura Folhas | Ref.: SP3

-Segura Folhas

-Disponível em Branco ou Preto



18 19

Acessórios

Segura Folhas | Ref.: SP4

-Segura Folhas

-Disponível em Branco ou Preto

Segura Folhas | Ref.: SP5

-Segura Folhas

Segura Folhas | Ref.: ASP1

-Extensor para segura folhas SP5

Acessórios

Comando | Ref.: Com

-Comando manual para Lâminas Articuladas
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Caixa Monobloco 45º

Sistema de caixa monobloco de fácil aplicação pelo exterior, 
ideal para reabilitações. Caixa com corte a 45º de alumínio. 
Aplicação de sistema de abertura manual ou elétrico com 
possibilidade de ligação a domótica. Possibilidade de aplicação 
de bateria e célula fotovoltaica excluindo a necessidade de 
ligação à corrente elétrica do edifício.

Caixa Monobloco Redonda

Sistema de caixa monobloco de fácil aplicação pelo exterior, 
ideal para reabilitações. Caixa com formato arredondado de 
alumínio. Aplicação de sistema de abertura manual ou elétrico 
com possibilidade de ligação a domótica. Possibilidade 
de aplicação de bateria e célula fotovoltaica excluindo a 
necessidade de ligação à corrente elétrica do edifício.

Caixa Monobloco Isolada

Sistema de estore monobloco de fácil aplicação pelo interior 
ou exteiror. Caixa exteiror em PVC com possibilidade de 
revestimento em alumínio, permite uma grande capacidade de 
isolamento térmico, aumentando o conforto dentro do espaço. 
Aplicação de sistema de abertura manual ou elétrico com 
possibilidade de ligação a domótica. Possibilidade de aplicação 
de bateria e célula fotovoltaica excluindo a necessidade de 
ligação à corrente elétrica do edifício.

Estores
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Sistema de Abertura Motorizado

Sistema para abertura motorizada do estore. 
Necessária ligação à corrente elétrica. 
Conforto e segurança do edifício através de um sistema de 
trinco automático do motor.

Sistema de Abertura com Manivela

Sistema de abertura manual de fita para estores.
Após aplicado não é possível colocar motorização nem ligar o 
sistema a domótica.
Possibilidade de utilização da mesma manivela nos vários 
estores da habitação.

Sistema de Abertura com Fita

Sistema de abertura manual de fita para estores.
Após aplicado não é possível colocar motorização nem ligar o 
sistema a domótica.
Possibilidade de colocar sistema de fecho de segurança 
minimalista.

Acessórios

Sistema de Rádio para Motor de Estore

Acessório esclusivo para sistemas motorizados. 
Comando de controlo do estore à distância para maior 
conforto. 
Possibilidade de ligação à domótica do edifício e programação 
de abertura.

Célula Fotovoltaica para Sistemas Motorizados

Acessório esclusivo para sistemas motorizados.
Permite a colocação de um sistema motorizado sem a 
necessidade de ligaçaõ à corrente elétrica do edifício. 
Sistema ideal para colocação em reabilitações. 
É necessário assegurar a correta exposição solar da célula para 
o correto funcionamento do sistema.

Accéssoires

Sistema Montagem Express

Sistema de fácil aplicação para caixas de estore em alvenaria 
existentes em obra.
Substituição direta de todos os componentes existentes.
Maior rentabilidade de tempo de aplicação.
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