
Sua segurança começa 

pela porta da frente.



THT é o fornecedor global de portas

de segurança e blindadas para

ambientes residenciais e comerciais.

Nossos números: 30 anos de

mercado, Líder no mercado Europeu,

200.000 mil portas produzidas por ano,

20 patentes e certificados

internacionais, Fábrica de 90.000 mil

m2 em Málaga (Espanha)...

Esses e outros motivos fazem da THT a
marca preferida por arquitetos,

construtores e profissionais de

segurança em todo mundo.



Mais de 20 patentes internacionais

mostram claramente o foco da THT em

desenvolvimento e inovação. Nossos

produtos primam pela excelência,

usabilidade e segurança.



‘

As portas THT possuem um dos mais 

modernos e seguros sistemas de 

segurança do mundo.

 Fechaduras em aço padrão Europeu

 Portas com 3, 4 e 5 pontos de 

fechamento

Travas de segurança em aço com até 

16 pinos multiponto e mais 4 pinos 

fixos.

 Escudo em aço anti-perfuração

 Sistema de chaves plana reversível 

codificadas

 Maçanetas de alto padrão em aço 
inoxidável

 Dobradiças em aço com exclusivo 

sistema anti-arrombamento. Sistema 

“macho-fêmea” de encaixe.



‘

Se segurança, qualidade e durabilidade são

suas prioridades, uma porta de segurança

THT é a sua melhor escolha.

‘

 Chapas em aço galvanizado de até 1.0mm com tratamento 

antioxidante hermeticamente fechadas.

 Painéis personalizados em aço ou MDF

 Injeção de espuma rígida de poliuretano de alta 

densidade.

 Revestimento em PVC com proteção contra radiação 

ultravioleta.

Exclusivo sistema de isolamento inferior
 Travas de segurança em aço com até 16 pinos multiponto e 

mais 4 pinos fixos.

 Fechaduras aço padrão Europeu

 Chaves TESA planas codificadas
 Batentes e reforços em aço com tecnologia anti 

arrombamento.



‘
A tecnologia, qualidade e elegância dos 

acabamentos fazem das portas THT a preferida dos 

profissionais mais exigentes.

Nossa Tecnologia

‘

1. Painel em aço
2. Escudo anti-

arrombamento
3. Perfil em aço
4. Bandeja em aço
5. Reforço e suporte de 

dobradiças
6. Reforço e fechadura de 

03 pontos
7. Junta hermética
8. Estrutura em ômega
9. Painel externo em aço 

ou MDF - personalizado

10. Perfil para fixação do 
painel em aço

11. Batente perfilado em 
aço

12. Sistema de vedação 
inferior.



‘
A tecnologia, qualidade e elegância dos 

acabamentos fazem das portas THT a preferida dos 

profissionais mais exigentes.

Nossa Tecnologia

Vídeo: Estrutura Modelo Arian

3 fechaduras

Vídeo: Estrutura Modelo Acorazada

5 fechaduras

http://www.youtube.com/watch?v=Jmy9xgouA0M
http://www.youtube.com/watch?v=Jmy9xgouA0M
http://www.youtube.com/watch?v=SU0m0g3ndoM
http://www.youtube.com/watch?v=SU0m0g3ndoM


 Fabricadas em aço galvanizado de até 1mm 

garantem um excepcional nível de segurança.

 O sistema de fechamento com até 16 pinos 

multiponto e mais 4 pinos fixos, e o conjunto de 

ferragens blindadas garante total proteção  anti 

arrombamento.

A injeção de poliuretano sólido garante 

isolamento térmico e acústico até 4x superior do 

que as portas tradicionais.

 O exclusivo sistema de vedação inferior 

garantem proteção extra contra invasões.

 São resistentes as piores condições de clima e 

temperatura, não envergando, rachando ou 

deformando-se, diferentemente das portas 

tradicionais.

 As portas THT são entregues prontas para instalar

já com batentes e todas as ferragens em aço.

 Única marca de portas de segurança no mundo

a oferecer 5 anos de garantia total.

Vantagens

Lisa Carvalho Velho



Produtos
Produzidas com a mais alta tecnologia em segurança as portas THT estão 

prontas para proteger sua casa ou ambiente comercial.

Porta com 3 pontos de
fechamento (10 pinos de aço),
chapa de aço galvanizado de
0,6mm, injeção de poliuretano
sólido, ferragens de aço
inoxidável, conjunto de chaves
serradas Tesa.

MULTIUSO

3 ponto de fechamento

ARIAN

4 pontos de fechamento

ACORAZADA 
5 pontos de fechamento

Porta com 3 pontos de

fechamento + 1 adicional (13

pinos de aço), chapa de aço

galvanizado de 1mm, injeção de

poliuretano sólido, sistema de

vedação inferior, ferragens de aço

inoxidável, escuto em aço anti

arrombamento, conjunto de

chaves plana seriadas Tesa.

Porta com 5 pontos de fechamento

(16 pinos de aço) e sistema de

travamento do batente com 4 pinos

de aço, chapa de aço galvanizado

de 1mm, chapa externa em aço ou

MDF, injeção de poliuretano sólido,

sistema de vedação inferior, ferragens

de aço inoxidável, escuto em aço anti

arrombamento, conjunto de chaves

plana seriadas Tesa.



Cores & Modelos
Todas nossas portas estão disponiveis em 4 modelos e em 3 opções 

de cores (Branco, Carvalho e Carvalho Velho).

L
IS

A



C
L

Á
S

S
IC

A
Todas nossas portas estão disponiveis em 4 modelos e em 3 opções 

de cores (Branco, Carvalho e Carvalho Velho).

Cores & Modelos



F
R

IZ
A

T
A

Todas nossas portas estão disponiveis em 4 modelos e em 3 opções 

de cores (Branco, Carvalho e Carvalho Velho).

Cores & Modelos



B
E

L
IS

S
ÍM

A
Todas nossas portas estão disponiveis em 4 modelos e em 3 opções 

de cores (Branco, Carvalho e Carvalho Velho).

Cores & Modelos



‘Segurança e sofisticação em cada detalhe.
Conjunto de ferragens de segurança anti arrombamento com design

exclusivo em aço inox.



Certificates and patents

• Quality Management System ISO 9002, IQNet and

• AENOR, Spain

• Registered  Firm  Certificate,  AENOR,  Spain

• Burglar resistance; DD ENV 1627:1999 Ranked=3

• (ACORAZADA MODEL)

• Burglar resistance; DD ENV 1627:1999  Ranked 2

• (ARIAN SERIES)

• Ballistic Certificate (Acorazada): Level II A (NIJ) and 
Level FB2 (Euronorm) Wiltshire Ballistic Services : UKAS 
Nº FS 40476

• Hermetic for air, water and  wind; ATM, France

• Thermal isolation . CEBTP, France, the final result is:

• Umoyen=1.61 W/m2.K

• Acoustic isolation . ATM , France, the final result is

• Rw= 31 (-2;-4)dB

• Hygienic certificate . National Institute of Hygiene,

• Poland

• Technical Approval - ITB, Poland; the doors are

• accepted for construction use as exterior and interior

• entrance doors

• Corrosion . ITB, Poland

• Acoustic isolation . ITB, PSBC, Poland; the final result

• is Rw= 31-32 dB during tests and by the rules PN-

• 87/B-02151/03 Rw=27 dB

• General functions, use, resistance, hermetic , flat of

• leaf,  of  edges,    etc.,  ITB    PCBC,  Poland

• Security certificate . MABISZ, Hungary

Certificados & patentes
Mais de 20 patentes internacionais mostram claramente o foco da THT em

desenvolvimento e inovação. Nossos produtos primam pela excelência,

usabilidade e segurança.
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