
apresenta

ACCESSO



Nova gama de 
alçapões Pladur® Accesso

Registos discretos, 
acabamento perfeito e contínuo

Fácil e cómodo de
instalar e utilizar

 

Solução de registo
estéticas e simples

Qualidade e durabilidade
sem manutenção

Acessos para instalações
discretos e duradouros
de forma
simples e elegante

Alçapões Pladur® para registo de instalações, equipamentos
ou máquinas em todo o tipo de tetos ou revestimentos

com um acabamento perfeito 



Uma ampla gama 
para todos os gostos

Accesso STANDARD Accesso METAL

Accesso PLANA Accesso FINISH

Simples e leve

Sem parafusos, melhor acabamento Totalmente acabada

Universal
Aro de alumínio e placa hidrófuga 13/15mm 
Passador de segurança para descer a tampa 
Disponível em grandes dimensões (com aro 
reforçado e junta perimetral)

Chapa metálica lacada a branco RAL 9016 
Abertura por leve pressão ou com chave
Porta desmontável para acesso fácil (com 
chave porta invertível direita/esquerda)

Aro de alumínio reforçado e placa hidrófuga de 
13mm 
Junta de borracha, evita passagem de ar e mantém 
o isolamento do sistema
Sistema patenteado de fixação mecânica sem 
parafusos, grande acabamento e durabilidade
Passador de segurança para descer a tampa

Aro de alumínio e placa hidrófuga de 13mm 
pré-imprimada a branco (Q3)
Sistema patenteado de fixação mecânica sem 
parafusos, grande acabamento e durabilidade
Passador de segurança para descer a tampa



Escolha o alçapão Pladur® Accesso 
que melhor se adapte às suas necessidades

TIPO DE
ABERTURA

ACABAMENTO 
FINAL

ACCESSO
STANDARD

ACCESSO
PLANA

ACCESSO
FINISH

ACCESSO
METAL CLICK

ACCESSO
METAL CHAVE

RAPIDEZ
DE INSTALAÇÃO

TIPO DE 
SUPORTE 

JUNTA DE 
BORRACHA 

ACCESSO
 STANDARD 

GRANDES DIMENSÕES

Pressão
Não (opcional)*

Sim

Não

Não

Não

Sim

Chave*

Pressão

Revestimentos
e tetos 
Pladur®

Revestimentos 

e tetos

Pladur®/Tradicional

Revestimentos

e tetos

Pladur®
Chave*

Pressão

Pressão

Chave*

Chave

Pressão

Chave*

*Disponível sob pedido



Mais de 30 referências em stock
sempre a tempo

200x200mm

ACCESSO
STANDARD 13

ACCESSO
STANDARD 15

MODELO/
 TAMANHO

ACCESSO
PLANA

ACCESSO
FINISH

ACCESSO
METAL CLICK

ACCESSO 
GRANDES DIMENSÕES

ACCESSO
METAL CHAVE

300x300mm 400x400mm 500x500mm 600x600mm

Consulte outras dimensões e disponibilidades no nosso Serviço de Atenção ao Cliente.

Em stock tamanhos: 800x800, 1000x1000 e 600x1200 mm,
qualquer outro tamanho disponível sob pedido



Serviço de Atenção ao Cliente (SAC)

+34 902 023 323
 

consultas@pladur.com 
www.pladur.com 

Permaneça atento, a Pladur® continua a desenvolver novas soluções

Pladur®


