
 

EXPRESS GATE
Acesso 100% rápido, seguro e controlado

www.manusa.com

Não deixamos nada ao improviso
Utilizamos apenas materiais de primeira 
qualidade para o fabrico das nossas 
portas, que são submetidas aos mais 
estritos controlos de qualidade.

Soluções exclusivas
para cada cliente
A satisfação dos nossos clientes é a 
nossa melhor recompensa e aquilo que 
nos motiva a melhorar todos os dias.

Mais de 40 anos de história
Desde o nosso início que apostamos 
na inovação e na tecnologia para 
oferecermos aos nossos clientes o 
melhor produto adaptado ao merca-
do e às suas necessidades. 

Presença internacional
Estamos presentes em mais de 50 
países através de distribuidores 
exclusivos, que receberam cursos de 
formação nas nossas instalações para 
garantir o nosso sempre elevado nível 
de atendimento ao cliente e serviço.

Criada em 1966, a Manusa é uma 
empresa líder no mercado das portas 
automáticas graças ao desenvolvimen-
to de uma tecnologia própria e a uma 
equipa de profissionais que trabalha para 
conseguir a plena satisfação dos clientes.
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Express Gate vidro baixo. Sector hoteleiro. Express Gate vidro alto. Residência de estudantes.

Express Gate vidro baixo. Instituição cultural.

Os Express Gate da Manusa são 
compostos por um elegante móvel 
que serve de suporte aos painéis de 
vidro, às fotocélulas de segurança, 
aos leitores de controlo de acesso 
e ao sistema exclusivo da Manusa 
para a abertura de portas com 
total segurança.

Acabamentos de Prateleira
Materiais e cores diversas que 
permitem a integração em
qualquer ambiente ou necessidade.

   Madeira
    Wengue, Pereira, Maple,
   Faia e Cerejeira.

   Madeira Lacada
    Gama completa de cores RAL. 

   Pedra Sintética
   Amplo leque de possibilidades.

Funcionalidade Assegurada
 · Diferentes alturas dos painéis de vidro para 
   cobrir todas as necessidades.
 · Integrável com qualquer sistema de 
   validação ou identificação.
 · Adaptável a sistemas de segurança ou 
   controlo já existentes.

Segurança Garantida
 · Completo sistema de elementos de
   detecção para evitar encravamentos.
 · Sistema antipânico: em caso de emergêcia 
   ou falha eléctrica, as portas abrem-se para 
   facilitar a saída.
 · Pictogramas intuitivos que facilitam o sentido 
   de acesso ao utilizador.

Tecnología Manusa
 · Máxima fiabilidade.
 · Funcionamento silencioso.
 · Manutenção e consumo reduzidos.

Os Express Gate adaptam-se a 
qualquer necessidade, dando 
sempre prioridade à segurança das 
pessoas e à segurança anti-fraude 
da instalação.

É possível personalizar os 
Express Gate para se adaptarem 
completamente às necessidades 
de cada projecto concreto.

Materiais nobres
  · Desenho exterior em aço inoxidável.
  · Prateleira de madeira ou pedra sintética.
  · Vidro laminado de alta resistência.

Totalmente Personalizáveis
  · O móvel de dimensões mais reduzidas
    do mercado.
  · Várias opções de altura de painéis
    de vidro.
  · Prateleira disponível em diferentes cores
    e acabamentos

Integrável em qualquer
Projecto Arquitectónico
  · Sistema modular.
  · Ideal para instalar em novas 
    construções ou remodelações.
  · Disponível passagem PMR para 
    pessoas com mobilidade reduzida.

Vidro Alto 
e Vidro Baixo 
Vidro alto ou vidro baixo 
oferecem diferentes 
opções de segurança.

Largura de
Passagem
Passagem normal ou 
passagem PMR adequada 
para pessoas com
mobilidade reduzida.
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