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Vicaima

Inovação

Fundada há mais de 60 anos, a
Vicaima é atualmente um dos
maiores players europeus no design
e produção de soluções de portas de
interior, aros, roupeiros e peças para
mobiliário. Com presença direta em
países como Reino Unido e Espanha,
a Vicaima tem uma capacidade
produtiva superior a 1,5 milhões de
portas por ano, exporta cerca de
95% da sua produção e disponibiliza
soluções inovadoras para diversos
setores, tais como, habitacional,
hoteleiro,
escolar,
saúde
ou
comercial.

A Inovação é um eixo estratégico da Vicaima, que resulta
do aperfeiçoamento contínuo da investigação e
desenvolvimento dos seus produtos. A procura de
soluções integradas e inovadoras, capazes de responder
às exigências dos diferentes mercados leva a que a
empresa reforce o seu portfólio, com soluções que
incorporam desenvolvimentos tecnológicos e de
criatividade elevados, pautados na sua génese pela
qualidade. Esta visão reﬂete-se em variadas criações
inovadoras, como portas de luxo, soluções com design
diferenciador, revestimentos únicos, ou gamas de
produtos especíﬁcas com tecnologia integrada para
aplicação no setor hoteleiro e comercial.

Sustentabilidade
Sustentabilidade e responsabilidade ambiental
são dois pilares do negócio Vicaima. Desde a
promoção do uso de tecnologias e materiais que
minimizam a poluição, até à utilização de
matérias-primas provenientes de ﬂorestas
certiﬁcadas ou controladas, a marca recorre às
práticas com menor impacto ambiental.
A Vicaima está certiﬁcada segundo a norma
ambiental ISO 14001 e cumpre com o
Regulamento Europeu da Madeira (EUTR). A
marca disponibiliza igualmente produtos com
certiﬁcação
FSC®
(Forest
Stewardship
Council®), entidade que assegura que as
matérias-primas são provenientes de ﬂorestas
geridas de forma responsável.

Produtos disponíveis com
certiﬁcação FSC®

Qualidade
Qualidade, credibilidade e conﬁança. A estratégia de
negócio da Vicaima tem como premissa a satisfação
contínua dos seus clientes. A marca tem o sistema de
gestão de qualidade certiﬁcado pela norma internacional
ISO 9001. A implementação de sistemas de controlo
interno de produção e de testes de produto, efetuados em
laboratório, permitem assegurar o cumprimento dos
requisitos deﬁnidos pelas normas em vigor.
A Vicaima apresenta uma vasta gama de produtos
técnicos certiﬁcados, que inclui performances corta-fogo,
acústica e de segurança, atribuídas por entidades
internacionais acreditadas, como BWF-Certiﬁre, BM
Trada, Aﬁtilicof, Tecnalia, Effectis, Intertek, IteCons e
Technology Centre. Os produtos corta-fogo são
igualmente submetidos a auditorias anuais, realizadas por
entidades independentes certiﬁcadas, focadas no
processo produtivo e na recolha aleatória do produto no
mercado.
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Folha de Madeira

Folha de Madeira Natural

Explore novas
perspetivas
Reconhecida pela sua versatilidade,
expressa na forma inovadora de como
pode ser trabalhada, a folha de madeira
natural é uma tendência intemporal no
mundo da arquitetura e do design de
interiores. Única na aparência, textura e
conﬁguração do veio, as portas em folha de
madeira
criam
oportunidades
para
explorar novas perspetivas, para projetos
que se pretendem criativos e distintos.

Fe e l
I n s pire d

Como produto natural que é, a sua versatilidade
reﬂete-se entre outros atributos, nas inúmeras
formas de corte e união que lhe atribuem um
caráter individual. Veios mais ou menos
pronunciados e desenhos com efeito ﬁgurado
(catedral) ou mais retilíneo (listado), resultam
em produtos completamente distintos.
A par disso, alcançamos hoje um patamar onde
a originalidade e a beleza da folha de madeira
natural, já não é limitada pela sua espécie.
Produtos com um visual singular, podem ser
conseguidos através das gamas Vicaima
Naturdor® Stained e Naturdor® Vision, que
exploram novas dimensões ao nível de tom e
design.
Revestimentos autênticos, cores sólidas ou
translúcidas criam jogos de estética visual,
numa paleta diversiﬁcada que explora do neutro
ao arrojado, ou dos claros aos mais escuros. O
universo para inspirar proﬁssionais de todos os
setores é quase inﬁnito. Qualquer que seja o
ambiente, Naturdor® da Vicaima mostra que a
natureza tem a resposta.
Numa viagem entre o autêntico e o
contemporâneo, e onde a beleza da folha de
madeira natural é ponto principal, este catálogo
Naturdor® apresenta variadas opções de design
para portas, conﬁgurações e performances
técnicas, tais como resistência ao fogo,
isolamento acústico ou segurança.
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Revestimentos enriquecidos

O Brilho e a beleza
da folha de madeira
Mate

Verniz

Selecionar a conﬁguração do veio, orientação
da folha ou mesmo a paleta de tons, não é o
limite de possibilidades quando se trata de
potenciar a beleza natural da folha de
madeira. Outras caraterísticas podem ser
consideradas, quando se pretende criar um
produto acabado diferenciador. Quer se trate
do brilho da superfície, textura da folha ou
detalhes como pantografados ou inlays,
todos os elementos podem acrescentar
aquele toque ﬁnal ao seu projeto.

Se procura um acabamento neutro,
que absorve a luminosidade, então
mate é a melhor opção. Subtil, este
acabamento valoriza a autenticidade
e o aspeto natural da folha de
madeira e está disponível em todas
as gamas de revestimento Naturdor®.

O brilho mais utilizado nas portas de folha de
madeira das gamas Naturdor® é o satin,
conhecido como envernizamento standard.
Contudo, se procura algo diferente poderá
optar por um mate ou, em alternativa, um alto
brilho.

Alto Brilho

Satin

Um charme impactante e luxuoso.
A adição de um verniz de alto
brilho transforma o produto ﬁnal e
proporciona
uma
qualidade
superior que realça a cor e o
desenho da madeira. Com toque
soft, este acabamento sumptuoso,
está disponível numa seleção de
revestimentos das diversas gamas
Naturdor®.

Um brilho ténue e elegante. O
acabamento satin proporciona um
grau de luminosidade equilibrado,
acentuando ao mesmo tempo a
beleza da folha de madeira
natural. Portas com revestimentos
soﬁsticados, é o resultado quando
se opta pelo brilho satin.

Sem Verniz

Satin

Naturdor® Nogueira
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Autêntico e intemporal,
Criado pela natureza
Desenhado para si

Naturdor®

Para os apaixonados de Naturdor® na
sua forma original, esta coleção tem
muito para apreciar e revelar no que
respeita à beleza das portas em folha de
madeira
natural.
Disponível
em
modelos das Linhas Essential, Exclusive
e Classic, os designs Naturdor® variam
dos simples aos mais complexos e dos
modernos
aos
mais
tradicionais,
deixando ainda espaço para adicionar
elegantes detalhes, como inlays ou
pantografados.

Essential

Vertical

Modelos Essential
Ver página 32

Exclusive

Horizontal

Pantografado

Inlay

Modelos Exclusive
Ver página 34

Modelos Classic
Ver página 35

Classic

Naturdor®
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Transforme os
espaços com a
gama Naturdor®

Sucupira

Koto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carvalho

Cerejeira

Freixo

Faia Vaporizada

Folha de madeira natural de elevada qualidade
Figurada e/ou listada, dependendo das espécies
Envernizamento satin. Mate ou alto brilho como opção
Deep textured com poro pronunciado, opcional
Modelos das Linhas Essential, Exclusive e Classic
Portas com abertura para vidro
Portaro®, roupeiros e painéis de revestimento
Soluções corta-fogo, acústica e de segurança
Disponível com certiﬁcação FSC®

Revestimentos

Sapelly

Folha de Madeira Natural.

Texturado

Maple

Smooth

Eucalipto

Nogueira

Deep Textured
Procura para o seu projeto portas de interior em folha
de madeira natural com poro aberto e textura mais
pronunciada? O novo acabamento Deep Textured é a
solução perfeita. Disponível numa seleção de folhas de
madeira das gamas Naturdor® e Naturdor® Stained,
Deep Textured com verniz mate resulta num produto
autêntico e especial.

Nogueira

Carvalho

Freixo

Inlays

Listado

Figurado

Pantografado cores

Nº1

Nº3

Nº4

Nº15

Preto

Castanho

Pantografado folha carvalho*

Castanho Claro

Branco

V=3x1,5mm

Pantografado design
Inlay

Nº1/ Nº3/ Nº4

Inlay
Nº15

Pantografado

Essential
Exclusive
Classic

V=6x3mm C=8x1,5mm V=3x1,5mm U=3x1,5mm

Naturdor® Carvalho PG2V4H

Opções verniz
Mate, satin
e alto brilho

Aberturas para vidro
Ver página 33/35

*Esta opção de pantografado, só está disponível para portas em folha de carvalho com espessura extra.
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Naturdor® Carvalho Heritage

A Autenticidade
Herdada da Natureza
A coleção Naturdor® Carvalho Heritage reﬂete o
charme inesperado da natureza. Com base em
folha natural de carvalho, de efeitos ﬁgurados e
irregulares, apela aos sentidos e abraça o
verdadeiro gosto pelos padrões aleatórios da
madeira. A sua estética invulgar exibe os nós
caraterísticos da madeira e a junção entre folhas
resulta num jogo de tonalidades que cria um efeito
visual surpreendente.
A autenticidade do revestimento Carvalho Heritage
pode ser ainda mais realçada, se optar pelo
acabamento Deep Textured com verniz mate.

•
•
•
•
•
•
•
•

Folha natural de carvalho
Envernizamento satin. Mate, como opção
Deep textured com poro pronunciado, opcional
Modelos da Linha Essential
Portas com abertura para vidro
Portaro®, roupeiros e painéis de revestimento
Soluções corta-fogo, acústica e de segurança
Disponível com certiﬁcação FSC®

Essential

Opções de aro

Branco Satin Ral 9003

Vertical

Naturdor® Carvalho Heritage

Horizontal

Opções verniz
Mate, satin

Deep Textured
Opção

Opções pantografado
Ver página 33

Aberturas para vidro
Ver página 33

Naturdor® Stained
Nightfall Black
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Naturdor® Stained Extra

Uma perspetiva
singular para portas
em folha de madeira
Uma nova perspetiva de design para portas com
essência em folha de madeira natural de freixo.
Naturdor® Stained Extra apresenta sugestões de
tons tendência associados a padrões geométricos,
que vão desde a simplicidade pura até aos designs
mais dramáticos e originais. Selecione modelos de
portas da Linha Essential ou da coleção EX70 com
um pantografado preto em “C” que se destaca
num conjunto de designs exclusivos.

Essential

• Folha natural de freixo listada com velatura
• Envernizamento mate
• Modelos da Linha Essential ou da
coleção EX70 (Exclusive)
• Portas com abertura para vidro (Linha Essential)
• Aros retos
• Portaro®, roupeiros e painéis de revestimento
• Soluções corta-fogo, acústica e de segurança
• Disponível com certiﬁcação FSC®

Exclusive

Coleção EX70.
Pantografado preto C=8x1,5mm
Vertical

Horizontal

Coleção EX70

Revestimentos
Warm Umber

Dark Taupe

Charcoal Brown

Linha Essential. Pantografado V=3x1,5mm

Naturdor® Stained Extra Charcoal Brown

Opções verniz
Mate

Modelos Essential
Ver página 32/33

Modelos Exclusive
Coleção EX70
Ver página 34
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Naturdor® Stained

Folha de madeira
com melodias de cor
As portas Naturdor® Stained da Vicaima alargam
opções, permitindo explorar temas modernos e
tonalidades que vão além das tradicionais espécies
de madeira. Contemplando a beleza natural da
folha ﬁgurada de freixo, esta gama de
revestimentos está disponível em seis tonalidades
distintas, que variam entre os tons pastel e os mais
escuros, expandindo os horizontes na decoração de
interiores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folha natural de freixo ﬁgurada com velatura
Envernizamento mate
Deep textured com poro pronunciado, opcional
Modelos da Linha Essential ou Classic (coleção K3000)
Portas com abertura para vidro
Aros retos
Portaro®, roupeiros e painéis de revestimento
Soluções corta-fogo, acústica e de segurança
Disponível com certiﬁcação FSC®

Essential

Vertical

Classic

Horizontal

Pantografado

Coleção K3000

Revestimentos
Marina Grey

Nightfall Black

Dark Champagne

Deep Brown

Toffee Brown

Fresh Linen

Pantografado V=3x1,5mm

Naturdor® Stained Marina Grey

Opções verniz
Mate

Deep Textured.
Disponível em todas as cores.

Modelos Essential
e Coleção K3000
Ver página 32, 35

Aberturas para vidro
Ver página 33, 35

®
A nova gama de revestimentos Vision reflete a fusão perfeita
entre a folha de madeira e o uso de tecnologia avançada, que
lhe permite explorar novas dimensões de tom e design.

Sapele
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Naturdor® Vision

Expanda os
seus Horizontes
Para os apaixonados da natureza, mas que
pretendem algo mais.
Naturdor® Vision reﬂete a simbiose
perfeita entre o design da madeira e uma
paleta de cores quentes, para criar
interiores contemporâneos.

Beau t y
Th r o u gh
N at u r e

Naturdor® Vision Rich Mocha

Naturdor® Vision
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Vision dá alma
aos espaços
Naturdor® Vision oferece um leque diversiﬁcado de
designs, que transformam as portas no foco
principal,
protagonizando
uma
interação
confortante entre os espaços. Fine Sand ou Fresh
Bamboo, são os tons mais claros para interiores
que acentuam um ambiente natural e tranquilo.
Para os que procuram combinações mais escuras e
soﬁsticadas, designs como Rich Mocha e Aged
Walnut são a inspiração ideal.

• Folha de madeira com design
• Envernizamento satin ou mate.
Alto brilho, opcional
• Modelos liso vertical, horizontal ou
pantografado (Linha Essential)
• Portas com abertura para vidro
• Aros retos
• Portaro®, roupeiros e painéis de revestimento
• Soluções corta-fogo, acústica e de segurança
• Disponível com certiﬁcação FSC®

Opções pantografado
V=3x1,5mm
Nota: Cores apenas
disponíveis para estes
revestimentos.

Opções verniz
Mate, satin
e alto brilho

Rich Mocha

Fine Sand

Fresh Bamboo

Aged Walnut


Liberte a sua imaginação e explore um mundo sem limites.
Com sugestões inspiradoras que alimentam o espírito
criativo e se fundem com o inesperado, a Vicaima oferece-lhe
uma tela em branco e a inspiração para explorar algo
completamente único e personalizado.
Concretize este potencial, quase tudo é possível.

Ideias inspiradoras
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Para lá da sua
Imaginação
A Vicaima dá uma nova liberdade ao
mundo do design de interiores. Elementos
enriquecidos e inspiradores dão vida aos
espaços e reﬂetem a visão mais ampla
daqueles que gostam de criar.

D r aw i ng
f r o m N ature
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“ Ideias originais e inspiradoras ampliam o universo de aplicações,

Ideias Inspiradoras

Impressive
Moments

revelando-se ideais para a decoração de interiores em hotéis,
habitação, escritórios ou espaços comerciais. Abraçam uma
viagem e experiências verdadeiramente únicas no mundo da
imaginação.

”

Altro

Caramel

Continus Rouge

Olea

Rosea

Brunneo

Flavus

Sapele
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Essential
Aberturas para vidro

Quick Guide

Modelos lisos e com inlay

Vertical

Horizontal

IG1VL

IG2V

IG2H

IG3H

IG4H

V610

V10 ou DFG16(1)

DFG54

DFG01 L

V3

V4

DFG40

DFG41

DFG56

Modelos pantografados

PG2V2H

PG2V4H

PG1P

PG2P

PG3P

PG4P

PG6V

Modelo V10 aplicável para portas não fogo. Modelo DFG16 aplicável para portas corta-fogo.
Nota: Aberturas para vidro não disponíveis para todos os modelos ou revestimentos.

(1)

Pantografados e Inlays

PG1P4V

PG2H

PG3H

PG4H

PG6H

PG3PN

PG1VL

PG2V

PG2VL

PG2V2

PG24

PG25

Pantografado
carvalho*

Pantografado
cores

Folha Natural
Carvalho

Preto

Pantografado
Naturdor® Stained*

Pantografado
Naturdor® Stained Extra*

Inlay

PG2P2V

Castanho

Pantografado design

V=6x3mm C=8x1,5mm V=3x1,5mm

Castanho
Claro

Branco

Fresh
Linen

Deep
Brown

Dark
Champagne

Inlay design

U=3x1,5mm

6x1mm

*Folha Natural Carvalho, Naturdor® Stained e Stained Extra apenas disponível com V= 3x1,5mm.

Marina
Grey

Nightfall
Black

Toffee
Brown

Charcoal
Brown

Dark
Taupe

Warm
Umber

Nº15
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Exclusive

Quick Guide

Classic

EX70

EX71

EX72

EX73

EX5.0/00T

EX5.0/0XT

EX5.0/00T/1

K3100

K3101

K3400

K3404

K3200

K3201

EX5.0/00T/10

EX5.0/00

EX5.0/0X

EX5.0/0XT/6

EX5.1/0X

EX5.1/0X/1

EX5.1/0X/10

P2100

P2110

P2200

P2400

P2402

P2600

EX5.2/0X

EX5.2/0X/6/1

EX5.3/0X

EX6.0/00T

EX6.0/00T/6

EX6.0/15T

EX6.0/15T/6

F6100

F6200

F6400

F6600

F8000

F8015

Inlays

Classic
Detalhes

Inlay nº15

EX10.2/00

Nº1

Nota: Modelos e aberturas para vidro não disponíveis para todos os revestimentos.
Coleção EX70 apenas disponível com pantografado preto “C” 8x1,5mm.

Nº3

Nº4

Nº15

6x1mm

K3000

P2000

F6000/ 8000

Não fogo

Não fogo

Não fogo
Corta-fogo ou Segurança

Corta-fogo ou Segurança

Corta-fogo ou Segurança

Nota: Modelos e aberturas para vidro não disponíveis para todos os revestimentos.

P2000

Sapele
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Naturdor®

Vision

Revestimentos

Folha de madeira natural

Nogueira

Folha de madeira com design

Cerejeira

Sapelly

Sucupira

Opções verniz
Mate, satin
e alto brilho

Opções verniz
Mate, satin
e alto brilho

Deep textured
Opcional

Design horizontal
Opcional

Rich Mocha

Fine Sand

Aged Walnut

Fresh Bamboo

Koto

Texturado
Opcional

Carvalho

Koto

Eucalipto

Carvalho Heritage

Smooth
Opcional
Design horizontal
Opcional

Faia Vaporizada

Maple

Freixo

Modelos e
revestimentos

Naturdor® Stained Extra
Folha de madeira listada com velatura e design

Opções verniz
Mate

Warm Umber

Dark Taupe

Design horizontal
Opcional

Charcoal Brown

Essential
Coleções

Naturdor®

Naturdor®
Heritage

Naturdor®
Stained Extra

Naturdor®
Stained

Naturdor®
Vision

Naturdor®

Naturdor®
Heritage

Naturdor®
Stained Extra

Naturdor®
Stained

Naturdor®
Vision

Naturdor®

Naturdor®
Heritage

Naturdor®
Stained Extra

Naturdor®
Stained

Naturdor®
Vision

Vertical
Horizontal
Pantografado
Inlay (Nº15)

Naturdor® Stained

Exclusive
Coleções

Folha de madeira ﬁgurada com velatura

Opções verniz
Mate

Marina Grey

Toffee Brown

Dark Champagne

Nightfall Black

Deep textured
Opcional

Design horizontal
Opcional

EX70 to EX73
Outros Modelos

Classic
Coleções
K Range
P Range
F Range

Deep Brown

Fresh Linen

    

Nota: Os revestimentos com base em folha de madeira natural, tem na sua essência caraterísticas intrínsecas, como variações de tonalidade,
conﬁgurações do veio e poro, que conferem autenticidade ao produto.
As imagens apresentadas neste catálogo servem apenas como referência devido a variação de cores na impressão.
Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio.
Abril 2021

