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       Perfis batente 
           Portas e janelas  
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Ao longo de seis décadas de atividade, a firma DUARTECRUZ  Fábrica de Plásticos, lda., 
fundada em 1956, dedica-se ao fabrico de todo o tipo de perfis plásticos a partir de 
PVC, PP, ABS e outros.

Produz uma grande variedade de perfis plásticos, com as mais diversas características, 
destinados à atividade Industrial  em geral e, em particular, à construção civil. 

Entre os mais correntes, contam-se vedantes para caixilharia de madeira e alumínio, 
fabricados em PVC  flexível e borracha nitrílica, esta composição confere uma melhor 
resistência química a óleos e solventes, aumenta a flexibilidade a baixas temperaturas 
e melhora a resistência ao envelhecimento (  estabilidade dimensional  ),  buchas de 
fixação,  perfis p/tetos falsos,  rodapés ,  corrimões e focinhos de degrau,  remates de 
orla, calhas duplas e simples.

Nos últimos anos a DUARTECRUZ  tem apostado numa variada gama de perfis técnicos 
para a área da industria do mobiliário para frio e ainda perfis transparentes para porta 
publicidade e porta preços.

A qualidade dos produtos que a empresa fabrica, a versatilidade destes, o esforço e o 
conhecimento técnico da empresa estão na base do sucesso alcançado.

Ao  mesmo  tempo  a  manutenção  de  uma relação  muito  especial  com  os  diversos 
clientes faz com que a DUARTECRUZ, seja vista como uma empresa capaz de produzir 
tudo para os mais diversos fins.

Uma larga experiência e uma particular atenção na diversidade de fabrico permitiu à 
empresa angariar conhecimentos, os quais aliados à tecnologia empregue no fabrico 
são suficientes para satisfazer as diversas solicitações.

O departamento técnico da empresa tem capacidade de desenvolver novos perfis e de 
aconselhar/  colaborar  com os  seus  clientes,  propondo soluções  em projetos  novos 
apresentados por estes.





DUARTECRUZ
Dureza materiais PVC

Rígido ……………………..20 – ShoreD 79

Rígido………………………30 – ShoreD 79

Rígido………………………39 – ShoreD 78

Semi-rígido………………40 – shoreA  94

Semi-rígido……………...50 – shoreA 98

Semi-rígido +……………54 –  shoreA 98

Semi-rígido++…………..60 – shoreA 97

Semi-rígido +++………..63 – shoreA 97

Flexível +………………….70 – shoreA 85

Flexível ++………………..80 – shoreA 74

Flexível+++……………….82 – shoreA 74




































