


Visionária e com um  know-how de mais de seis décadas, a Vicaima é um dos 
maiores players europeus na conceção e produção de soluções de portas de 
interior, aros, roupeiros, painéis e peças para mobiliário customizadas. 

Com sede em Portugal, a marca exporta para mais de 30 mercados a nível 
mundial e tem unidades de negócio consolidadas em Espanha e Reino Unido. O 
investimento contínuo em inovação e tecnologia reflete-se na sua capacidade 
produtiva de cerca de 2 milhões de portas por ano e a elevada qualidade dos 
seus produtos é reconhecida pelos profissionais dos diversos setores onde 
atua, nomeadamente hotelaria, habitação, educação, saúde e comércio.

Inovação
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 com certificação 
FSC®, disponíveis sob pedido
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Vicaima Infinity revela uma nova dimensão para os profissionais 
do mundo da arquitetura e do design de interiores. A inovação 
constante, a transformação e introdução de novos processos 
permitem tornar ideias e imaginação em realidade. 

Vanguardista, incentiva os apaixonados pelo design e pela 
criatividade a explorar looks inspiradores e enriquecidos 
como a madeira, o metal ou pedra, para criar interiores 
verdadeiramente únicos e harmoniosos, que combinam 
portas, painéis, roupeiros, cabeceiras de cama, peças para 
mobiliário e muito mais.

Contraste, Combine, Inove
com Vicaima Infinity
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Espaços únicos, acolhedores e sofisticados. Uma viagem pelo 
mundo da imaginação com looks cheios de personalidade 
que se refletem nos mais diversos elementos. Vicaima Infinity 
inspira a criar espaços com alma, proporcionando ambientes 
de conforto, segurança e bem-estar que se fundem com 
abordagens tranquilas ou mais disruptivas.

Este novo conceito, amplia o universo das aplicações, 
revelando-se ideal para a decoração de interiores em hotéis, 
edifícios residenciais, escritórios ou espaços comerciais. 

Um projeto pensado por si, desenvolvido para si

In
fin

ity
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Seja qual for o tema do seu projeto. Um estilo vibrante, 
acolhedor, minimalista ou disruptivo, comporta toda uma 
experiência sensorial preenchida dos tons certos, padrões e 
texturas. 

Vicaima Infinity acompanha a sua interpretação e o “look 
and feel” pretendido, com a representação expressa na 
autenticidade e acabamentos que lhe atribuem um carater 
distinto e sofisticado.

Uma inspiração ou ideia, o reflexo da sua 
imaginação
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Tons quentes e acolhedores de padrões 
nobres com designs singulares

Honey palissandre

Caramel hickory

Spalted mapleZiricote brunneo Walnut root

Golden burlwood Red burlwood Rosea burgundy
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Look orgânico e natural que evoca 
designs urbanos e luxuosos

Nightsky marbleTerrazo amber

Cappucino marble

Onyx brown marble Jade marble

Brushed slate

Agate grey marble

Washed concrete 
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Efeitos metálicos de tons variados que 
estimulam o estilo Industrial chic

Russet ore

Oxidised copper Dark ore

Copper patinaRusty truffle

Antique patina

Marine aged

Vintage iron
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Painéis de Revestimento Peças para MobiliárioPortas e aros Roupeiros

Possibilidades infinitas para o seu projeto

Vicaima Infinity pode ser projetado em diferentes elementos, 
criando uma ligação visual entre si que marca e acrescenta 
personalidade ao espaço.

Selecionado o design ou tema que se pretende desenvolver 
e dependendo da aplicação pretendida, serão escolhidas as 
opções mais adequadas para cada tipo de produto, sejam 
portas, roupeiros, painéis ou peças para mobiliário.
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Portas, Aros
e Roupeiros
Portas de interior, técnicas, 
roupeiros ou closets
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O design acompanha o elevado nível de performance disponível em soluções de portas 
corta-fogo, acústicas e de segurança, bem como, a versatilidade e a sofisticação de roupeiros e 
closets. 

Sugestões inspiradoras, revestimentos únicos e personalizados propõe uma simbiose perfeita 
entre os diferentes elementos que compõe o espaço.

Portas de interior, técnicas, roupeiros ou closets

Portas, Aros e Roupeiros
Soluções Portaro®

Abrir, Correr, Inverse (faceadas), Pivotante, Vai-vém

30, 60 e 90 minutos

EI30 até 45 dB
EI60 até 43 dB

RC2 EI45 até 45dB
SBD EI30 e SBD EI60 até 36dB

Portas de Interior

Portas Corta-fogo

Portas Corta-fogo e Acústicas

Portas de Segurança

Roupeiros

De abrir ou correr com diversas modulações

Em “U”, L” ou outras configurações

Portas e Interiores

Closet

Configurações:

Abertura para vidroUma folha Duas folhas Porta com painel

Configurações:

(1) Portas de abrir
(2) Portas de correr

(1)

(2)

Closet em U ou L 

Design

Verniz
Satin, mate ou alto brilho

Layer
Folha de madeira (lisa, texturada, deep
textured) ou layer com cor

Estrutura da porta

Nota: Estes produtos estão sujeitos a quantidades mínimas de acordo com a dimensão e tipo de projeto.
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Painéis de 
Revestimento
Para paredes, tetos ou divisórias
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Caraterísticas

Nota: Disponíveis painéis até 2700mm de altura. Outras dimensões e espessuras sob consulta. 

2420 x 1200 16 / 19
Folha de madeira
ou layer com cor

Folha de madeira
ou layer com cor

Folha de madeira
ou layer com cor

Folha de madeira

Folha de madeira

Folha de madeira

2420 x 1200 16 / 19

2420 x 1200 16 / 19

2480 x 1200 16 / 19

2420 x 1200 10 / 16 / 19

2480 x 1200 16 / 19

Tipo de Base Dimensões (C/L mm) Espessura (mm) Layer

MDF

MDF hidrófugo

MDF ignífugo

Superpan

Contraplacado

Aglomerado

Painéis de elevada qualidade com base em derivados de madeira indicados para diversos espaços 
e tipos de aplicação, como, revestimentos de parede, tetos ou divisórias. 

Estes painéis com diferentes substratos e caraterísticas como hidrófugos, ignífugos ou standard, 
apresentam variadas dimensões para posterior corte ou customização ao projeto. Indicado para 
setor hoteleiro, edifícios comerciais ou escritórios e indústria de divisórias.    

Paredes, tetos ou divisórias

Painéis de Revestimento

Design

Verniz
Satin, mate, alto brilho ou primário

Produto Customizado ao Projeto

Quando aplicável, 
reprodução de imagens 
com efeito contínuo 
entre painéis

Painéis em contínuo

Painéis de acordo 
com as dimensões 
pretendidas

Maquinação e tala de 
união

Orla em folha de 
madeira ou melamina 
à cor

Satin, mate, alto brilho

Dimensões à medida Sistema de encaixe Orlagem Verniz

Produto para TransformarProduto para Transformar

Ver tabela acima 

Dimensões específicas

Uso de máquinas e disco de 
corte adequados para uma 
orlagem com qualidade

Recomendação

Primário

Verniz

Layer
Folha de madeira (lisa, texturada, deep
textured) ou layer com cor

Base
MDF, MDF hidrófugo, MDF ignífugo, 
contraplacado, superpan ou aglomerado.
Outros sob consulta.

Nota: Estes produtos estão sujeitos a quantidades mínimas de acordo com a dimensão e tipo de projeto.

Contraface
Layer de acordo com a face ou 
disponível no mesmo design
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Peças para
Mobiliário
Cabeceiras de cama, frentes 
de móveis e de cozinhas
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Cabeceiras de cama, frentes de móveis e de cozinhas

Peças para Mobiliário
Caraterísticas

Nota: Outras dimensões e espessuras até 44mm sob consulta.

Design

Layer
Folha de madeira (lisa, texturada, deep
textured) ou layer com cor

Base
MDF, MDF hidrófugo, contraplacado,
superpan ou aglomerado.
Outros sob consulta.

Contraface
Layer de acordo com a face ou 
disponível no mesmo design

Soluções de painéis para complementar projetos de interior com elementos personalizados. 

Com diversas dimensões, substratos e acabamentos, estas opções podem ser adaptadas para 
cabeceiras de cama, tampos de secretária, frentes de móveis e de cozinhas. Indicado para o 
setor hoteleiro, edifícios residenciais e indústria do mobiliário. 2420 x 1200 5 / 12 / 16 / 19

Folha de madeira
ou layer com cor

Folha de madeira 
ou layer com cor

Folha de madeira 
ou layer com cor

Folha de madeira

Folha de madeira

2420 x 1200 12 / 16 / 19

2480 x 1200 12 / 16 / 19

2420 x 1200 10 / 16 / 19

2480 x 1200 8 / 16 / 19

Tipo de Base Dimensões (C/L mm) Espessura (mm) Layer

MDF

MDF hidrófugo

Superpan

Contraplacado

Aglomerado

Produto Customizado ao Projeto

Painéis de acordo 
com as dimensões 
pretendidas

Dimensões à medida

Orla em folha de 
madeira ou melamina 
à cor

Orlagem

Satin, mate, alto brilho

Verniz

Produto para Transformar

Ver tabela acima 

Dimensões específicas

Uso de máquinas e disco de 
corte adequados para uma 
orlagem com qualidade

Recomendação

Primário

Verniz

Nota: Estes produtos estão sujeitos a quantidades mínimas de acordo com a dimensão e tipo de projeto.

Verniz
Satin, mate, alto brilho ou primário
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Tecnologia high-end

Um mix de processos produtivos inovadores 
que permite a criação de designs e 
acabamentos personalizados, assegurando 
elevada qualidade e excelente desempenho 
nos diferentes produtos.

Soluções sustentáveis

Disponível com certificação FSC®, os 
produtos são constituídos por materiais de 
base natural e reciclados, apoiados pelo 
uso preferencial de tecnologias amigas do 
ambiente.

Diversos materiais e superfícies

Flexível na aplicação em variadas superfícies 
e materiais, tais como, portas, roupeiros, 
painéis, cabeceiras de cama e outras peças 
de mobiliário, pautados na sua génese, pela 
qualidade.

Capacidade multi-setorial

Ampla gama de soluções e performances 
com desempenho adequado ao setor 
hoteleiro, habitacional, espaços comerciais, 
escritórios ou indústria do mobiliário.

Designs exclusivos

Reprodução de padrões e texturas naturais, 
em diferentes superfícies, que apresentam 
um acabamento distinto e sofisticado.

Know-how da madeira

Uma perspetiva vanguardista que revitaliza 
o look das espécies de madeira e reflete o 
vasto know-how da marca.

Porquê Vicaima Infinity? Produção de
amostras e 
protótipos

Liberdade para criar e elevada flexibilidade

Para cada projeto serão disponibilizadas amostras nos formatos A4 ou A3, para 
aprovação do cliente ao nível do design, tonalidade e acabamento.

Protótipos customizados ao projeto com dimensões superiores, implicam a 
cedência de exemplares físicos no tamanho real por parte do cliente.

A Vicaima assume, salvo indicação em contrário, que o cliente é o titular do direito 
de autor, do desenho ou modelo ou de qualquer outro direito de propriedade 
industrial relativo às imagens ou materiais disponibilizados à Vicaima.
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Experiencie a liberdade de estimular o espírito criativo e 
permitir a realização de projetos únicos e originais. 
Vicaima Infinity redefine interiores com novas perspetivas 
de design, projetando as suas ideias em elementos variados 
para alcançar o equilíbrio perfeito. Um mundo de opções de 
design ilimitado, envolvendo a fusão de tons e a capacidade de 
expandir os seus horizontes.

Vicaima Infinity marca de forma excecional o 
seu projeto, desenvolvendo algo exclusivo, com 

soluções completas e integradas, orientadas 
pela qualidade e expertise técnica.
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Eclectic Wood Design
Um design personalizado envolto em linhas retas e tons 
terra faz parte do espírito eclético dado aos interiores 
do Hotel Barceló Ourense. Portas corta-fogo e acústicas 
garantem conforto e valorizam o ambiente contemporâneo. 

Industrial Chic
Painéis de revestimento e portas técnicas com design 
concrete, conferem um caráter arrojado e moderno ao 
ambiente deste emblemático projeto, Caju Le Petit Hotel, 
marcado pelo minimalismo urbano e pela presença de 
elementos arquitetónicos centenários.



34 35

Figurative Touch
Elementos com design personalizado que projetam 
uma herança histórica. Cabeceiras de cama, painéis de 
revestimento e portas corta-fogo e acústicas registam a 
temática medieval com tons e grafismos que se fundem na 
moderna arquitetura de interiores deste hotel do Grupo 
Accor.

Metallic Palette
As portas e aros com efeito de cobre envelhecido e 
acabamento mate criam a conexão perfeita com a temática 
orgânica e natural dos espaços. Lagos Avenida Hotel 
destaca-se pelo sua atmosfera intimista e acolhedora.
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Geometric Shapes
Os detalhes no design revelam o tema do projeto que 
transmite a essência da arquitetura tradicional. Elegante, a 
porta participa num cenário preenchido de elementos que 
se complementam e dão vida ao Pur Oporto da ActaHotels.

Refined High Gloss
Um acabamento sofisticado que recria o look do cobre 
escovado e se destaca pelo requinte do alto brilho. 
Intenso, flui numa viagem de apontamentos visuais únicos 
marcada por tons e designs que participam no tema “efeito 
borboleta” ambicionado para o Bessa Hotel Baixa. 
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Nota:

As imagens apresentadas 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.

Timeless Tones
Porta e aro em folha de madeira com efeito serrado e 
tons outonais. Envolvida numa experiência sensorial que 
remete para o tema do The Logde Wine & Business Hotel 
– o Vinho – enfatiza a fusão entre o design sofisticado e a 
autenticidade da tradição.
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Follow us

www.vicaimainfinity.com
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Vicaima - Puertas y Derivados, S.L.
Calle Princesa nº3 duplicado, 913
28008 Madrid, España
T. +34 914480526
E. vicaimapuertas@vicaima.com

Espanha

Vicaima, Indústria de Madeiras e Derivados, S.A
Apartado 9, 3730-953 Vale de Cambra, Portugal
T. +351 256 426 300
E. vicaima@vicaima.com

Outros países

Vicaima Limited
Marlowe Avenue
Greenbridge Ind. Est.
Swindon. Wiltshire SN3 3JF
T. +44 1793 532333
E. info@vicaima.com

Reino Unido

Distribuidor Exclusivo Vicaima
Globaldis S.A.
Rua da Vicaima, 60
3730-535 Codal - Vale de Cambra, Portugal
T. 808 50 50 30
E. geral@globaldis.pt

Portugal

Indústria de Madeiras e Derivados, S.A
Apartado 9, 3730-953 Vale de Cambra, Portugal
T. +351 256 426 300
E. vicaima@vicaima.com

Vicaima


