
Uma oportunidade para novas ideias
Portas de Fole MARLEY
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As portas de fole poupam espaço, um
vez que não necessitam de espaço de
rotação para abertura da mesma. As
portas de fole Marley proporcionam
assim, mais espaço de uma forma ele-
gante, possibilitando fantásticas soluç-
ões de interiores. Na escolha de design,
acabamentos e dimensões é única.

Contudo, todas as portas de fole Marley
têm aspectos comuns:

• perfeita harmonia de um visual
apelativo com um sistema
robusto.

• Ausência de calha inferior,
compensada por uma discreta e
integrada calha superior.

• Fabricadas com matérias plásticas
altamente desenvolvidas, com
revestimento adicional acrílico,
que permite resistir às agressões
normais de utilização e também
facilita a limpeza.

• Óptima relação qualidade / preço.
• Fornecidas com instruções de

corte e assemblagem de fácil
compreensão para os entusiastas
do “Faça Voçê Mesmo”.

Sonhos de quarto
que se tornam
quartos de sonho

branco freixo branco carvalho amieiro faia alumínio mogno

Marley New Generation:
Acabamento faia* com acrílico cristal e centro fosco, puxador metálico .

Acabamentos:

* reprodução
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1 - folha

Largura  Kit`s Lamelas
cm porta ladicionais

até 83 1 0
até 95 1 1
até 107 1 2
até 119 1 3
até 131 1 4
até 143 1 5
até 150 1 6

PL = Comprimento da porta aberta

PB = Largura da porta aberta

PB = 119 mm

PL = 171mm+10mm cada lamela adicional

Aberta para o movimento
A qualidade de uma típica Marley: Um
visual perfeito, um sistema fiável, uma
boa relação qualidade / preço. A soluç-
ão para pessoas de bom gosto.

• Para portas até 83 cm de largura,
podendo esta ser extensível até
150 cm através da adição de lamelas.
Altura de 205 cm, redutível se
necessário.

• Acabamentos: branco, carvalho*,
faia*, freixo branco*.

• Em complemento ao design lamela
opaca, também disponível com
inserção de placas de vidro sintético
estruturado incolor só para os
acabamentos carvalho e branco,
designada ”Eurostar Cristal“.

• Porta com fechadura e trinco.
• Travão na calha para fixacção da

porta quando aberta.
• Inclui fasquio que cobre a calha

superior. 

205 cm

Altura 205 cm,
redutível

83 cm

* reprodução
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Sempre a escolha certa

2 - folhas

Largura  Kit`s Lamelas
cm porta ladicionais

até 167 2 0
até 196 2 2
até 225 2 4
até 254 2 6
até 283 2 8
até 312 2 10
até 341 2 12
até 370 2 14
até 400 2 16

1 - folha

Largura  Kit`s Lamelas
cm porta ladicionais

até 86 1 0
até 100 1 1
até 114 1 2
até 128 1 3
até 142 1 4
até 156 1 5
até 170 1 6
até 185 1 7
até 200 1 8

A porta de fole ”President“ presta-se a ser
instalada em qualquer local da sua casa:
Quer um espaço de porta standard, quer
um formato especial individualmente sele-
cionado,  Marley-President tem um resposta
à ltura em quaisquer situações.

Porta standard:
• Podem ser usadas as versões de uma ou

duas folhas em várias larguras (1 folha:
86cm a 200cm; 2 folhas: 167cm a
400cm)

• Altura de 205 cm, redutível se necessário.
• Acabamentos: carvalho*, faia*, freixo

branco*, mogno* 
• Em complemento ao design lamela opa-

ca, também disponível com inserção de
placas de vidro sintético estruturado
incolor designada ”President Cristal“.

• Porta com fechadura e trinco.
• Travão na calha para fixacção da porta

quando aberta.
• Inclui fasquio que cobre a calha superior.

Porta por medida:
• Largura variável entre (1 folha: 86cm a

2600cm; 2 folhas: 167cm a 5200cm)
• Altura até 2600cm.
• Acabamentos: branco, carvalho*, faia*,

freixo branco*.
• Em opção lamelas opacas e cristal.
• Porta com fechadura e trinco.
• Travão na calha para fixacção da porta

quando aberta.

167 cm

205 cm205 cm

PL = Comprimento da porta aberta

PB = Largura da porta aberta

PB = 158 mm

PL = 176mm+12mm cada lamela adicional

PL = Comprimento da porta aberta
PB = Largura da porta aberta

PB = 158 mm

PL = 176mm+12mm cada lamela adicional

Altura 205 cm,
redutível

Tabela e diagrama referente à porta standard

* reprodução

86 cm
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A vanguarda em
portas de fole
New Generation um novo estilo, ainda
mais actual. Onde a funcionalidade e o
design se encontram, ao mais alto nivel.
A nova dimensão da estética moderna. 

• Podem ser usadas as versões de uma
ou duas folhas em várias larguras
(1 folha: 86cm a 200cm; 2 folhas:
167cm a 400cm)

• Altura de 205 cm, redutível se
necessário.

• Podem ser feitas por medida até
260cm de altura e até 520cm de
largura.

• Puxador metálico moderno, fecho de
clic e travão na calha para fixacção da
porta quando aberta.

• Inclui fasquio que cobre a calha
superior. 

1 - folhas

Largura  Kit`s Lamelas
cm porta ladicionais

até 167 2 0
até 196 2 2
até 225 2 4
até 254 2 6
até 283 2 8
até 312 2 10
até 341 2 12
até 370 2 14
até 400 2 16

1 - folha

Largura  Kit`s Lamelas
cm porta ladicionais

até 86 1 0
até 100 1 1
até 114 1 2
até 128 1 3
até 142 1 4
até 156 1 5
até 170 1 6
até 185 1 7
até 200 1 8

Marley New Generation:
Acabamento alumínio*
e acrílico cristal com
quadrados foscos.

Combinação de  cores:

* reprodução

Faia*/acrílico cristal
com quadrados foscos

Faia*/acrílico cristal
com centro fosco

Branco/acrílico cristal
com quadrados foscos

Alumínio*/acrílico cristal
com quadrados foscos

Branco/acrílico cristal
com centro fosco

Alumínio*/acrílico cristal
com centro fosco

Faia*/acrílico cristal
com fosco perfurado

Branco/acrílico cristal
com fosco perfurado

Alumínio*/acrílico cristal
com fosco perfurado
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Marley Deutschland GmbH
D-31513 Wunstorf
Fon +49.05031.53-0
Fax +49.05031.53-333
www.marley.de

Divisão de espaço à
velocidade de um desejo
Tudo o que uma moderna porta de fole
pode oferecer:
Excelente visual, poupança de espaço,
funcionalidade credível, fácil assembla-
gem. E um preço bastante tentador.

• Adaptável a vãos de porta com
largura interior até 88 cm e altura
205 cm - redutível.

• Acabamentos: amieiro*
e freixo branco*

• Fecho de clic.
• Inclui fasquio que cobre a calha

superior. 

* reprodução
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PL = Comprimento da porta aberta
PB = Largura da porta aberta

PB = 113 mm

PL = 165 mm

1 - folha

Largura  Kit`s Lamelas
cm porta ladicionais

até 88 1 0

88 cm

205 cm

Altura 205 cm,
redutível
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Estrada Nacional nº3     Sitio do Palhão 
Vila Chã de Ourique 
2070-621 CARTAXO

Tel: 243 701 160/ 68
Fax: 243 701 169
www.distrasa.pt
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