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SOLUÇÕES
COMPLETAS

Garantia de Qualidade Rometal:
Conforto, Tecnologia, Durabilidade e Inovação

O Grupo Rometal busca constantemente trazer 
novas propostas e aplicações para seus produtos, e 
este catálogo tem o propósito de abordar as atuais 
tendências em arquitetura e decoração, mostrando 
as soluções Rometal integradas as tendências 
apresentadas.

Nesse material apresentamos uma linha completa 
de sistemas com amortecimento, que são garantias 
de conforto e segurança para os usuários, além de 
soluções em alumínio em propostas de acabamento 
exclusivas.

Ao lado são apresentados alguns selos que podem ser 
encontrados ao longo deste material que comprovam 
nosso esforço diário em desenvolver produtos com 
tecnologia e durabilidade, sempre trazendo inovações 
ao mercado moveleiro.
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Olá, Amigo!

Este Catálogo Profissional pretende, mais do que apresentar
os produtos de nossa empresa, estabelecer uma parceria ainda 
maior com os profissionais e organizar informações, tendências 
e dicas de melhor utilização de nossa linha. Queremos auxiliá-
lo à melhor compra de nossos produtos e que, cada vez mais, 
você compreenda que para cada projeto existe uma solução 
completa do Grupo Rometal desenvolvida especialmente para 
você.

A cada reimpressão teremos lançamentos de produtos e 
registro de novos movimentos de mercado, que irão favorecer 
o seu discurso e facilitar a venda para seu cliente.
Tendências e comportamento alinhados com os produtos do 
dia-a-dia de forma prática e simples.

Aproveite!

Para mais detalhes técnicos destes e de outros de nossos produtos, 
acesse nosso site ou aplicativo: www.rometal.com.br
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SISTEMAS DESLIZANTES
moveleiros e portas de passagem

6
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RO 82

Embutido - FE 9008 Vidro - SV 9010 Vidro - SV 9020

Presilha FE-9008 garante ótimo acabamento 
estético para ambientes com vão de maior espaço. 

Possui diferencial de amortecedor opcional.

Utiliza o suporte SV-9010 que deixa a porta com 
acabamento requintado e um espaçamento mínimo 

entre a porta e o perfil. Sistema que dispensa a 
usinagem do vidro para a fixação.

Utiliza o suporte SV-9020 que deixa a porta com 
acabamento requintado e um espaçamento mínimo 
entre a porta e o perfil. Ganho estético e de espaço 

nos ambientes.

Aplicações:

Diferenciais:

LINHA
ROYAL

Suspenso

Com Rolamento

3 opções de amortecedores
Gatilho Branco: portas leves de 15 a 40 kg
Gatilho Cinza: portas médias de 40 a 80 kg
Gatilho Preto: portas pesadas de 80 a 100 kg

Espessura da Porta:
Fixação em chapa 8002: de 18 a 45mm
Fixação embutida FE 9008: de 25 a 45mm
Portas de vidro SV 9010 e SV 9020: de 8 a 10mm

Altura da porta:  varia conforme a fixação

Largura da porta: varia conforme a composição 
utilizada (TOP - Standard - Basic)

Embutido/Sobreposto

Peso da porta: até 100 KG

Por se tratar de um sistema suspenso, o mesmo 
dispensa a utilização de trilho na parte inferior, 
utilizando apenas um guia nas extremidades.

Diferentes acabamentos garantem acabamento 
diferenciado que agregram a decoração

do ambiente.

Disponível em 3 versões: Melhor aproveitamento de espaço: Ótimo acabamento:

Produto Similar: RO 81U/V e RO 80U/V - Linha Cobalto

Fechamento de porta disponível em 3 versões:
TOP: amortecimento no fechamento e na abertura 
Standard: amortecimento apenas no fechamento 

Basic: com freio no fechamento e na abertura.
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A presença da mulher no mercado de trabalho ganha força, mas a 
contrapartida é o espaço cada vez mais compartilhado com homens nos 
armários e closets das residências. Homens avançam no consumo de 
vestuário e calçados e demandam mais espaço. O uso de per� s leves na 
construção da porta dos Closets e sistemas silenciosos compostos com 
o vidro translúcido são ideais para essa nova demanda.

CLOSETS: ESPAÇO
EXTRA PARA CASAIS

 RO 82 com presilha
SV-9010 aplicado em porta

de vidro de 10mm
Vidro

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Tampa Suporte
PE-148

Acab. Suporte
RM-148

Tampa Trilho
PE-042

Acab. Trilho
RM-042

Sistema

Acabamento do Alumínio

Desempenador

RO 82 + Suporte SV 9010 Rischi Inox Matte EscuroSuperior RM 003

RM 003 RO 82

GUIA

Não se aplica.

ComplementosTrilhos
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RO 82 com presilha
FE 9008 aplicado em
porta de mdf de 35 mm

Alumínio

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Sistema

Acabamento do Alumínio

Desempenador

RO 82 + Presilha FE 9008
Supra Champagne Claro

Não se aplica.

Acabamento Trilho
RM-042Sistema Sequenziato

(mão amiga)

Tampa Trilho
PE-042

Trilho/ComplementosAcessório

Superior
RM-003
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As tampas de acabamento 
do Sistema RO 82 são ótimas 
alternativas para deixar o 
ambiente mais elegante e 
moderno. Além de não deixar o 
trilho visível, possui acabamentos 
que podem ser harmonizados com 
outros elementos do ambiente.

A era do trabalho árduo e incessante cedeu espaço 
ao bem-estar. Com isso, as pessoas voltam a cogitar a 
trabalhar em casa, mais próximos da família e em horários 
� exíveis. Porém, ergonomia, qualidade e concentração não 
podem faltar em uma economia cada vez mais competitiva. 
Desta forma, portas que integram, mas também isolam a 
área do home of� ce, caem bem e se tornam uma opção 
elegante e prática.

HOME OFFICES:
FLEXÍVEIS E MOTIVADORES

RM 003 RO 82

SEQUENZIATO
(mão amiga)
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RO 82 aplicado em
porta passagem de alumínio 
da Linha 1000 Rometal

Alumínio

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Travessa Cen. e Inf.
RM 066

Travessa Sup.
RM 069

Perfil Puxador RM 070

Sistema

Acabamento do Alumínio

Porta - Linha 1000 Desempenador

RO 82 + FE 9008 Infinite Supra Azul Escuro

Trilho

Superior RM 003

Não se aplica.
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Portas de passagem com o 
sistema RO 82 apresentam apenas 
o trilho superior, liberando a 
passagem. Além disso, facilitam a 
limpeza e dão uma aspecto suave 
e leve ao deslizar a porta.

Assim como trabalhar em casa é uma opção, tornar 
o espaço de trabalho mais amigável também é uma 
realidade. Projetos de locais acolhedores e mais parecidos 
com lares, que facilitam a troca e colaboração entre 
colegas podem ser gerados por portas de passagem, 
leves e transparentes. Essa característica mutável pode ser 
replicada nas casas, com portas que juntam cômodos com 
áreas externas ou com salas de funções diferentes.

SALAS MUTÁVEIS:
AMBIENTES ADAPTÁVEIS

RO 82

Porta
Linha 
1000

Guia

RM 003
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SS 200

3 portas invertido Painéis3 portas2 portas

LINHA
ROYAL

Suspenso

Com Rolamento e Trava
Anti-descarrilamento

Altura da porta:  Vão externo + 90 mm 

Espessura da porta: 15 a 25 mm

Largura da porta: mínimo de 800 mm

Sistema Sobreposto

Peso da porta: até 80 KG

Aplicações:

Diferenciais:

Produto Similar: SS150+ - Linha Cobalto

3 opções de amortecedores
Gatilho Branco: portas leves de 15 a 25 kg
Gatilho Cinza: portas médias de 25 a 50 kg
Gatilho Preto: portas pesadas de 50 a 80 kg

O sistema SS 200 possui portas suspensas que 
deslizam sobre a caixa do móvel, suas opções de 

fechamento estão disponiveis em 3 versões:
TOP: amortecimento no fechamento e na abertura 
Standard: amortecimento apenas no fechamento 

Basic: com freio no fechamento e na abertura.

As portas deslizam frontalmente a caixa do móvel, 
possibilitando total aproveitamento de espaço 
interno, além de proporcionarem um excelente 
acabamento estético ao móvel quando estão 

fechadas.

O sistema possui trilhos exclusivos e uma trava de 
segurança que impede que a porta saia do móvel, 

além da segurança o SS 200 possui amortecimento 
tanto na parte superior quanto inferior do móvel, 
garantindo um fechamento muito suave para as 

portas.

Disponível em 3 versões: Aproveitamento da caixa do móvel:Segurança e Suavidade
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A tendência industrial funciona como decoração coringa para todo 
tipo de ambiente. Arrojada, mas neutra, cria atmosferas ousadas sem 
perder a elegância - e combina tanto com ambientes masculinos 
quanto femininos. Luminárias versáteis, itens de ferro, paredes de tijolo 
aparente, preto e tons neutros combinados com cores intensas são 
alguns exemplos de como essa tendência pode ser aplicada.

ESTÉTICA INDUSTRIAL:
OUSADIA DISCRETA

SS 200 aplicado em
porta  de armário

de alumínio e vidro

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Travessa Sup. e Inf.
RM 080

Travessa
RM 079

Perfil Puxador
RM 078

Sistema

Acabamento do Alumínio

Porta - Linha 4000 Desempenador

SS 2OO TOP
Lucido Black Piano

Trilhos

Inferior RM 006

Superior RM 007

SS 200
Portas
Linha 
4000

RM 007

RM 006

Os perfis da linha 4000 
possuem um desempenador 

especial que acompanha 
a linha.

Alumínio
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SS 200 aplicado em
armário com porta de 
alumínio e vidro

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Perfil Puxador
RM 125

Perfil Porta
RM 094

Sistema

Acabamento do Alumínio

Portas

SS 2OO TOP Invertido
Infinite Polido Titânio

Trilhos Desempenador

DP 200

Inferior RM 006

Superior RM 007

Alumínio



17rometal.com.br

O contraste da porta de colorida 
com o piso de madeira de 
demolição traz um ar inesperado 
ao ambiente, unido características 
rústicas com detalhes modernos. 
Toques assim dão muito mais 
personalidade ao cômodo.

A preocupação com a natureza e a conscientização 
ambiental também chegaram à decoração. Mobílias 
fazendo uso de madeira re� orestada e até mesmo de 
demolição trazem um toque interessante aos ambientes, 
além de serem sustentáveis. Além das mobílias, é possível 
utiliza-la no revestimento da parede e no piso, o que 
aquece o ambiente. Essa tendência traz, também, o uso de 
paletes, caixotes e outros materiais reaproveitáveis que são 
utilizados como mesas, cadeiras e bases para sofás rústicos.

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO: 
TOQUE SUSTENTÁVEL

SS 200 RM 007

RM 006

RM 094 RM 125
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SS 200 painéis 
utilizado em portas 
de alumínio e vidro

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Perfil Porta
RM 093

Trilho Inferior
RM 197

Trilho Superior
RM 196

Sistema

Acabamento do Alumínio

Portas

SS 2OO Painéis
Lucido Black Piano

Trilhos Desempenador

DP 200

Alumínio
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Em um momento de interação 
entre amigos e família, os 
painéis fechados deixam a sala 
aconchegante e sem distrações. 
No momento de assistir a TV, a 
abertura revela o aparelho. 

Com o crescimento das cidades e a diminuição dos  
cômodos, interagimos ainda mais nos espaços comuns das 
casas e apartamentos. Com isso, a TV perde a importância, 
porém sem perder o status. Apesar das telas maiores, 
é feita a aposta em painéis com os quais seja possível 
esconder essa tecnologia, trazendo versatilidade e criando 
um efeito surpresa na sala de estar.

A NOVA SALA DE ESTAR: O FIM 
DO PROTAGONISMO DA TV

RM 197

RM 093

SS 200 RM 196
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Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Perfil Puxador
RM 140

Perfil Porta
RM 095

Sistema

Acabamento do Alumínio

Portas

SS 2OO TOP
Speciale Inox Polido

Trilhos Desempenador

DP 100/101

Inferior RM 006

Superior RM 007

SS 200 aplicado 
em armário com 
porta de mdf de 
18mm

Madeira
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Portas deslizantes facilitam a 
abertura e retirada de objetos de 
dentro do móvel. São sistemas 
ótimos para cristaleiras e trazem 
um toque inusitado ao conjunto 
de armários da cozinha.

Uma tendência presente todo ano é a do reconhecimento 
do passado em conjunto com o olhar atento ao futuro. 
Assim, linhas arquitetônicas contemporâneas dividem 
espaço com antiguidades decorativas e peças vintage. Esse 
ar clássico pode ser aplicado em forma de vasos, quadros, 
móveis ou até mesmo eletrodoméstico inspirados nos anos 
50. Dessa forma, é possível criar um ambiente contrastante, 
mas harmônico e charmoso.

A MESCLA DO VINTAGE
COM O MODERNO

RM 007

RM 006

SS 200

RM 095
RM 140
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Sustentação na Base

Com Rolamento

Sistema Sobreposto

Mola Anti-descarrilamento

Robus + Versatile

Altura da porta:  Vão externo - 45 mm 

Espessura da porta: 15 a 30 mm

Largura da porta: mínimo de 700 mm

Peso da porta: de 15 a 60 KG

LINHA
ROYAL

Diferenciais:

Sistema revolucionário de amortecimento, que pode se adaptar a
diversas aplicações, agregando valor ao seu projeto. O Versatile pode ser 

ajustado para portas de 15 a 60 kg e possue Patente Internacional Requerida.

Amortecedor Versatile:

Produto Similar: RO 65 - Linha Cobalto

A solução Robus + Versatile é perfeita para armários de sustentação na base, 
com trilhos exclusivos este conjunto proporciona um excelente deslizamento 

para as portas e um fechamento muito suave.

O sistema Robus possui um deslizamento muito leve e silencioso devido a seu 
grande rodízio, além e um curso de mola que impede que a porta caia do móvel. 

Pode ser aplicado embutido ou sobre posta a porta.

Deslizamento leve, fechamento suave: Sistema Robus:
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Há tempos que a moda in� uencia a arquitetura e o design (e vice-versa). 
As estampas geométricas e simples, muito vistas em estamparias, agora 
são aplicadas em paredes, móveis, tecidos e objetos variados. Essa 
tendência ganha força e mostra que o consumidor está mais disposto 
à arriscar em novas composições. Além disso, a in� uência da moda 
na decoração mostra que objetos e móveis vem perdendo o aspecto 
duradouro e agora acompanham mais as estações do ano, favorecendo 
mudanças mais frequentes na casa das pessoas.

LOWPOLY:
GEOMETRIA MINIMALISTA

Robus +Versatile 
aplicado em armário de 
porta de mdf de 18 mm

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Perfil Puxador
RM 089

Perfil Porta
RM 095

Sistema

Acabamento do Alumínio

Portas

Robus + Versatile
Infinite Supra Titânio

Trilhos Desempenador

RM 023

RM 095

RM 089

ROBUS

RM 036
VERSATILE

DP 100/101

Madeira

Inferior RM-023

Superior RM-036
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Sustentação na Base

Com Rolamento

Altura da porta:  Vão externo - 53 mm 

Espessura da porta: 15 a 22 mm

Largura da porta: mínimo de 700 mm

Sistema Embutido (RO 47)

Mola Anti-descarrilamento

Peso da porta: até 60 KG (35 KG com amortecedor)

LINHA
COBALTO

RO 47 + Agility 3x1

Diferenciais:

O guia Agility possui 3 benefícios em um só produtos: guia com rodízio em PU 
que desliza suavemente nos trilhos exclusivos para esse sistema, acionador do 
amortecedor com revestimento em silicone para impedir o ruído e limitador de 

altura que impede que a porta caia do móvel.

A composição do sistema RO 65 + Agility além de um deslizamento suave para 
as portas garante que as mesmas não caiam do móvel deviado ao limitador de 

altura do sistema Agility.

Agility 3x1:

Suavidade e segurança em um mesmo produto:

Produto Similar: RO 46 - Linha Cobalto

O sistema RO 47 é um sistema de aplicação embutida, que possui molas de 
antidescarrilamento e uma regulagem simples na parte frontal do sistema. 

Pode ser utilizado também com os sistemas do Agility ou Versatile.

Sistema RO 47:
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Este recurso pode ser usado em diversos ambientes, seja em uma 
sala de almoço, quarto, varanda ou área de serviço. O material 
acaba trazendo "calor" e bem-estar aos espaços, além de dar muita 
personalidade ao local. Pode-se chegar a esse resultado com pisos 
vinílicos estampados, que tem fácil instalação e limpeza, além de uma 
boa durabilidade.

VINIL ESTAMPADO:
TOQUE DE COR PARA PISOS

RO 47 + Agility 3x1 
aplicado em armário 

com porta de
alumínio e vidro

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Perfil Puxador
RM 155

Perfil Porta
RM 156

Sistema

Acabamento do Alumínio

Portas

RO 47 + Agility
Speciale Inox Polido

Trilhos Desempenador

RO 47

AGILITY
RM 145

RM 024

RM 156

RM 155

Alumínio

Inferior RM-005

Superior RM-004
DP 200
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RO 65 + COMFORT 240

Diferenciais:

LINHA
COBALTO

Sustentação na Base

Com RolamentoAltura da porta:  Vão externo - 35 mm 

Espessura da porta: 15 a 25 mm

Sistema Sobreposto (RO 65)

Mola Anti-descarrilamento

Peso da porta: até 60 KG

Sistema de amortecimento que pode ser facilmente utilizado em trilhos de 
mercado, possui um acionador de fácil fixação e ajuste para diferentes larguras 

de trilhos, além de um ajuste fino da mola para garantir um fechamento 
perfeito para a porta.

Comfort 240:

Produto Similar: RO 62 - Linha Cobalto

O conjunto RO 47 + Comfort 240 é ideal para agragar valor aos seus móveis, 
trazendo requinte e sofisticação para o ambiente, com um deslizamento leve e 

um fechamento suave para as portas.

Produto com Patente Requerida:
O sistema RO 65 é um produto de fácil aplicação e com um excelente 

funcionamento, possui molas que impedem que a porta caia do móvel e um 
ajuste prático de altura na parte superior do sistema.

Sistema RO 65:
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Perfil Porta
RM 156

A monocromia é uma ótima forma de usar a cor a seu favor na 
decoração. Mesmos os ambientes mais minimalistas e amplos ganham 
vida e enchem os olhos ao se utilizar paredes pintadas e objetos em tom 
sobre tom. Os blocos coloridos modernizam o ambiente e, dependendo 
da escolha cromática, podem esfriar ou aquecer cômodos. Além das 
paredes, é possível também fazer uso de portas coloridas nos móveis — 
de vidro ou madeira, pintadas ou revestidas — para atingir esse efeito.

MONOCROMIA:
A COR COMO DECORAÇÃO

RO 65 + Comfort 240  
aplicado em armário com 
porta de alumínio e vidro

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Sistema

Acabamento do Alumínio

Portas

RO 65 + Comfort 240
Infinite Supra Azul Escuro

Trilhos

Inferior RM-023

Superior RM-025

Desempenador

RO 65

RM 119

RM 013

RM 022

COMFORT 240

Alumínio

Perfil Puxador
RM 173

DP 200
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MULTI

Suspenso

Com RolamentoAltura da porta: Varia conforme a aplicação 
(consultar manual)  

Espessura da porta: 15 a 25 mm

Sistema Embutido

Mola Anti-descarrilamento

Peso da porta: até 20 KG

LINHA
ROYAL

Diversidade de aplicações:

Produto Similar: RO 15 - Linha Cobalto

Diferenciais:

Pode ser aplicado em portas de madeira, alumínio, 
com trilho duplo ou invidual, com fácil aplicação e 

regulagem manual.

O sistema possui trilho apenas na parte superior, 
e na parte inferior possui apenas um guia, 

possibilitando total aproveitamento da caixa do 
móvel e um excelente acabamento estético.

Com inumeras possibilidades e aplicação e 
materiais este sistema pode ser aplicado em 

diferentes ambientes das mais variadas formas, é 
só usar a criatividade.

Mais versatilidade: Acabamento estético: Aplicações que se adaptam a seu estilo:

Móvel Painel Espessura 18mm 
Trilho Embutido

Móvel Painel Espessura 15mm 
Trilho Embutido

Móvel Painel Duas Portas 
Trilho Embutido Aparente

Móvel Duas Portas Trilho 
Embutido Semi-Aparente

Móvel Duas Portas 
Trilho Embutido Oculto

Móvel Painel Duas Portas 
Trilho Suspenso

Móvel Duas Portas 
Trilho Suspenso

Móvel Base Engrossada Duas 
Portas Trilho Suspenso
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Pantone é uma empresa sediada nos EUA e mundialmente conhecida 
por seu sistemas de cor, largamente utilizado na indústria grá� ca. Com 
o passar dos anos, ela começou a desenvolver pesquisas de mercado 
e comportamento, se tornando referência em tendências. Cada ano, a 
Pantone divulga uma cor especí� ca para esse período — que cada vez 
mais é largamente utilizada nos setores da moda, indústria e decoração. 
As cores do ano de 2016 são o rosa quartz e o serenity, usados no 
ambiente a cima.

CORES PANTONE:
TONS PARA DECORAÇÃO

MULTI aplicado em 
aéreo com porta de 

mdf e espelho

Madeira com Vidro

Sistema

Acabamento das Portas

Portas

MULTI Supra Champagne Claro

Trilhos

Balcão: Duplo RM 199

Aéreo: Individual
RM 198

Perfil Guia

Desempenador

Não se aplica.

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

RM 115MULTI

MULTI

RM 199

RM 115

RM 198

Vidro
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Perfil Porta
RM 060

Perfil Puxador
RM 089

Sistema

Acabamento das Portas

Portas

MULTI
Infinite Supra Titânio

Trilhos

Duplo RM 199

Desempenador

Não se aplica.

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Perfil Guia

MULTI aplicado
em balcão com porta
de alumínio e vidro

Alumínio
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Em apartamentos de microliving, 
um mesmo cômodo apresenta 
mais de uma função. Adicionando 
uma bancada com bancos altos, 
um quarto se adapta facilmente às 
necessidades de um homeof� ce 
ou sala de jantar. Além disso, 
portas de correr ajudam a 
economizar espaço e permitem 
que os móveis sejam abertos 
com conforto, mesmo em áreas 
pequenas.

Novas tendências da arquitetura e construção civil estão 
tornando os cômodos cada vez menores, principalmente 
as áreas íntimas, estimulando o convívio na sala de estar 
e jantar, normalmente integradas com a cozinha. Para 
melhorar aproveitar esses espaços, arquitetos, decoradores 
e marceneiros têm recorrido às portas de correr - ótima 
solução para manter a funcionalidade e a aparência em 
áreas reduzidas.

MICROLIVING:
ESPAÇOS COMPACTOS

RM 199

RM 060

RM 089

MULTI
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MULTI aplicado
em balcão com porta
de alumínio e vidro

Perfil Porta
RM 156

Perfil Puxador
RM 173

Sistema

Acabamento das Portas

Portas

MULTI
Speciale Inox Polido

Trilhos

Individual RM 198

Desempenador

Não se aplica.

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Alumínio

Perfil Guia
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Balcões com  portas de vidro são 
elegantes e podem ser utilizas em 
qualquer cômodo da casa. Com 
esse tipo de porta, os objetos 
guardados se transformam em 
artigos de decoração irreverentes, 
por � carem aparentes mesmo com 
o móvel fechado.

O inox é uma ótima forma de trazer o brilho para o dia-a-
dia sem pesar no visual. Em eletrodomésticos, puxadores e 
até mesmo revestimentos, esse acabamento dá um toque 
so� sticado e premium para os ambientes. Para tornar a 
decoração ainda mais interessante,é possível misturar peças 
foscas com escovas ou polidas. Os acabamentos diferentes 
se contrastam e se complementam, valorizando ainda mais 
o projeto.

ACABAMENTOS METÁLICOS:
BRILHO PARA O DIA-A-DIA

RM 198

MULTI

RM 156

RM 173
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MULTI aplicado
em balcão com porta
de alumínio com espelho 

Alumínio

Sistema

Acabamento das Portas

MULTI Speciale Inox PolidoPerfil Porta RM 119

PortasTrilhos

Individual RM 198

Desempenador

Não se aplica.

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Perfil Guia
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Os espelhos são uma ótima 
alternativa tanto para o lar quanto 
para aéreas comerciais. Além 
de trazer um aspecto estético 
elegante, possibilitam que o 
cliente se olhe ao experimentar o 
produto e ampliam o ambiente.

A função do espelho é propagar o espaço. Ele dá a 
ilusão de um ambiente maior e mais amplo, ideal para os 
cômodos de tamanho reduzido. Pode ser aplicado tanto na 
parede quando na porta dos armários. É possível também 
utilizar sua moldura como peça de decoração, fazendo 
uso de molduras coloridas, que complementem a paleta 
utilizada no ambiente.

ESPELHOS: AMPLIAÇÃO DE
ESPAÇOS E SOFISTICAÇÃO

RM 198

RM 119
MULTI
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RO 26

Sustentação na Base

Com Rolamento

Altura da porta:  Vão externo - 12 mm 

Espessura da porta: 15 a 22 mm

Largura da porta: mín. de 400 mm, máx. 1000 mm

Sistema Embutido

Mola Anti-descarrilamento

Peso da porta: até 15 kg (com amortecedor)

LINHA
ROYAL

Diferenciais:

Menor espaçamento entre a porta e a caixa do 
móvel geram um excelente acabamento estético.

Seu perfil exclusivo dispensa a usinagem do móvel 
para a instalação e também é de fácil limpeza pois 

não possui rebaixos que acomulem a sujeira.

O RO 26 com possui o opcional de amortecimento 
R 260 que garante um fechamento suave para as 

portas.

Melhor acabamento: Praticidade na limpeza: Fechamento suave:

Produto Similar: RO 21M - Linha Cobalto
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Tendência no mundo da moda, o Ikat chega com força total na área da 
decoração. Derivado de um termo indonésio, mengikat (que signi� ca 
‘amarrar’), a técnica Ikat consiste em uma tecelagem feita a partir de � os 
tingidos previamente, que dão esse efeito de zigzag. O efeito incrível 
pode ser reproduzido em tapetes, colchas e almofadas.

TAPEÇARIA IKAT:
TOQUE ÉTNICO PARA O LAR

RO 26 aplicado em 
balcão com portas 

de mdf de 18 mm
Madeira

Sistema

Acabamento das Portas

RO 26 Supra Champagne Claro

PortasTrilhos

Superior RM 011

Inferior RM 011
Puxador RM 105

Desempenador

Não se aplica.

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

RO 26

RM 011 RM 060 RM 089
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Sustentação na Base

Com Rolamento

Altura do móvel:  máximo de 1200 mm
Largura: para móveis de 1800 ou 2400 mm

Espessura da porta: 15 a 22 mm

Sistema Embutido

Peso da porta: 15 KG

COPLANAR

LINHA
ROYAL

Diferenciais:

Acabamento sofisticado do mobiliário, pois com as 
portas fechadas, as mesmas ocultam totalmente a 

caixa do móvel.

Ideal para projetos de decoração diferenciados que 
seguem as atuais tendências de mercado para 

móveis de alto padrão.

Como as portas deslizam por fora da caixa do móvel, 
é possível ter total aproveitamente do espaço 

interno.

Acabamento diferenciado: Design e funcionamento elegantes: Maior aproveitamento de espaço:
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A região da Escandinávia, no norte da Europa, é referência em bom 
design e arquitetura, composta principalmente pela Dinamarca, Suécia, 
Noruega e Finlândia. Nestes países de clima predominantemente 
frio, observasse o uso de tons madeirados, ligeiramente claros, para 
trazer conforto e modernidade. Experimente a combinação de tons 
madeirados, cores amenas aplicados em móveis simples e minimalistas.

DESIGN ESCANDINAVO:
SIMPLICIDADE REFINADA

Coplanar aplicadoem 
armário com portas 

de MDF
Madeira

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

COPLANAR

Sistema diferenciado de abertura das portas

Sistema

Coplanar

Abertura DiferenciadaTrilhos

Trilho Inferior
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SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO
perfis porta e puxadores

40
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Puxador Oculto

Linha Cava

Puxador Facetato

Puxador Click

42

44

46

48
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PUXADOR OCULTO

LINHA
PERFIS

Diferenciais:

Design que facilita o encaixe da mão e a abertura do móvel, com acabamento 
excelente acabamento estético.

Disponível com diversos acabamento Perfilo para
escolher o que melhor se adapta a seu projeto.

Facilidade de abertura de portas e gavetas: Diversidade de acabamentos:

RM-171RM-119 RM-172

22,5

53
,0

22,5

53
,0

22,5
68

,0
Acabamentos: Supra Natural, 
Supra Colorido, Inox Polido,  
Inox Speciale e Infinite Color.
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O uso de janelas amplas ou de paredes inteiramente de vidro são 
ótimas soluções para trazer leveza aos ambientes. Permite o uso de luz 
natural e amplia o cômodo. Além disso, faz da vista parte da decoração, 
transformando a janela em um quadro. Uma alternativa às paredes 
totalmente de vidro é fazer uso de janelas até o limite de altura de 
móveis e objetos, criando o efeito de continuidade.

ABERTURAS AMPLAS:
CONEXÃO COM O EXTERIOR

Perfi s apicados em
balcão e aéreo com portas 

de alumínio e vidro

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Porta do Aérea Porta do Balcão

Rischi Inox Matte Escuro

Rischi Inox Matte Escuro
Perfil Entorno

RM 119
Perfil Entorno

RM 119
Perfil Puxador

RM 171
Perfil Puxador

RM 172

RM 119

RM 172

RM 171
RM 119

Alumínio

Ponteira de Acabamento

Ponteira
PE 119

Acabamento do Aéreo

Acabamento do Balcão
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LINHA CAVA

LINHA
PERFIS

Diferenciais:

O perfil cava além de dispensar a utilização de puxadores nas portas também 
ajuda na questão estrutural do móvel, já que o perfil é fixado na lateral interna 

do mesmo.

Beleza e funcionalidade:

Design que dispesa o uso de um puxador externo, deixando o aspecto do 
mobiliário mais limpo, alinhado as atuais tendências do mobiliário de alto 

padrão.

O perfil RM-192 é aplicado em móveis suspensos e tem um recuo sutil que gera 
um espaço na parte inferior do móvel, que serve para fazer a abertura da porta.

Facilidade de abertura de portas e gavetas:

Sutileza para móveis suspensos:

Baguete: BG-0071

Acabamentos: Supra Natural, 
Supra Colorido, Inox Polido,  
Inox Speciale e Infinite Color.

RM-195RM-194 RM-192

29,029,0

50
,066

,0

23,0

19
,5

M4 X 6
 phillips

2 cantoneiras 4 parafusos com 
porca

Kit de Fixação (RM 195/RM 194)
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Nos anos 50, era moda utilizar eletromésticos bastante coloridos 
como vermelhos, amarelos e azuis. Atualmente esses tons ainda 
remetem a essa época e são ótimas alternativas para trazer a um 
ambiente moderno um toque vintage. Os tons vibrantes fazem ótimo 
contraste com tons neutros e até mesmo com eletrodomésticos de cor 
convencional, como branco e aço inox.

O VINTAGE NA COR:
TONS NOSTÁLGICOS E BRILHANTES

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Perfil do Aéreo

Acabamentos dos Alumínios

Perfis do Balcão Vista Lateral da Aplicação

Perfil RM 192

Vista Lateral da Aplicação

Speciale Inox OriginalPerfil RM 194 Perfil RM 195

RM 192

RM 194

RM 195

Perfi s apicados em
balcão e aéreo com 

portas de mdf de 18 mm
Madeira
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PUXADOR FACETATO

LINHA
PERFIS

Diferenciais:

Parafusos indicados:
3,5 X 14 cabeça chata

Acabamentos da ponteira:      
Aço Escovado, Cromo Acetinado, 
Cromo Brilho, Champagne Claro, 
Champagne 1001, Bronze Claro 
1002, Ônix e Preto.

RM-183 PE-183 S7018
Para MDF de 18mm

37,0

15
,5

7,
5

Puxador com lateral de design diferenciado, 
com excelente aparência estética e diversas 

possibilidades de acabamentos

Fácil instalação e fixação do produto, pode ser 
aplicado em portas de mdf ou de alumínio e vidro.

O puxador Facetato possui o mesmo acabamento 
estético para portas de 15, 18 e 20mm podendo 

ser utilizado em diferentes aplicações mantendo o 
padrão estético do ambiente.

Acabamento arrojado: Facilidade na instalação: Linha completa:

70
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Um mobiliário minimalista é uma ótima base para decoração. Os 
ângulos retos trazem um aspecto � rme e moderno para o cômodo, 
além de uma aparência limpa. Móveis geometrizados dessa maneira 
permitem a utilização de texturas e formas orgânicas nas paredes, pisos 
e objetos decorativos. O contraste entre e as formas retras do mobiliário 
e as formas curvas da decoração resultam em ambientes interessantes.

GEOMETRIA E MINIMALISMO:
A ELEGÂNCIA DOS ÂNGULOS RETOS

Puxador facetado
aplicado em gaveta

 de mdf de 20 mm

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Porta Imagem  PonteiraPonteira

Supra Natural

Cromo Brilho
Perfil Puxador

RM 183
Ponteira
PE-183

RM 183

Madeira

Acabamento do Alumínio

Acabamento da Ponteira
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PUXADOR CLICK

LINHA
PERFIS

Diferenciais:

Ideal para portas convencionais, frentes de gaveta e basculantes, a ponteira 
vazada da um aspecto de continuidade com as gavetas fechadas.

Praticidade na montagem do puxador, com sistema de fixação oculto.

Garantia de Acabamento: Montagem prática e resultado elegante

Parafusos indicados:
3,5 X 14 cabeça flageada

RM-177RM-178

26
,0

20,0
33

,5

18,5

Acabamentos: Supra Natural, 
Supra Colorido, Inox Polido,  
Inox Speciale e Infinite Color.
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Uma tendência que vem crescendo na área corporativa é o coworking: 
a prática de compartilhar o espaço de escritório entre várias empresas. 
Além de diminuir custos, o coworking permite que empresas de setores 
complementares do mercado se aproximem e desenvolvam parcerias. 
Essa tendência fez com que escritórios se tornassem mais amplos e com 
mais áreas comuns de convivência. Divisórias podem ser substituídas 
por balcões compridos e baixos, que mantém a divisão do ambiente, 
mas permitem mais interação.

ÁREAS DE COWORKING:
COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS

Puxador Click aplicado 
em balcão com portas 

de mdf de 18 mm

Produtos Rometal utilizados nesse ambiente:

Porta Vista Explodida Acabamento do Alumínio

Acabamento da Ponteira

Ponteira

Supra Champagne Claro

Supra Champagne ClaroRM 177RM 178 Ponteira PE-178 Vazada

RM 178
RM 177

PE 178

Madeira
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SPECIALE

1. Abrilhantado Natural 2. Aço Inox - Claro

4. Aço Inox - Escuro 6. Inox Polido5. Aço Inox - Original

3. Aço Inox - Médio

A Linha Speciale é indicada para perfis utilizados na construção civil de alto padrão, na indústria 
de móveis, decoração e bens de consumo com acabamento sofisticado.

PÉROLA | acabamento perolizado

1. Natural

Linha inovadora que mistura o fosco dos processos de fosqueamento (Supra) com o brilho 
dos processos de abrilhantamento (Lumino), coexistindo o brilho do moderno com o opaco do 
requinte. Exclusividade de processo Rometal Perfilo.

1. Natural 2. Champagne 1001 3. Preto 1. Natural Alto Brilho 2. Champagne 1001 3. Black Piano

POLIDO LUCIDO
Combinação de polimento mecânico com a anodização convencional, 
trazendo um toque de brilho e durabilidade. Indicado para construção civil, 
moveleira e decoração com brilho moderado.

Alto brilho. Combinação do processo Polido com o abrilhantamento 
eletroquímico do processo Speciale. Indústria de móveis, bens de consumo, 
construção civil de alto padrão e decorações de requinte e sofisticação.

1. Natural 3. Champagne 1001

5. Bronze Médio 1003

7. Café

2. Champagne Claro

4. Bronze Claro 1002 6. Bronze Escuro 1004

8. Preto 2005

CASUALE | acabamento fosco alcalino SUPRA | acabamento fosco ácido

RISCHI | acabamento escovado

1. Natural 2. Champagne 1001 3. Inox Matte

4. Inox Matte Escuro

1. Natural 3. Champagne 1001

5. Bronze Médio 1003

7. Café

2. Champagne Claro

4. Bronze Claro 1002 6. Bronze Escuro 1004

8. Preto 2005

LUMINO | acabamento abrilhantado

A Linha Rischi é indicada para perfis utilizados em bens de consumo, na construção civil de alto 
padrão, na indústria de móveis e segmentos de decoração devido ao seu acabamento sofisticado.

A Linha Supra é indicada para perfis utilizados na indústria de móveis e decoração, assim como 
na construção civil de alto padrão, pois possui excelência em acabamento.

1. Natural 3. Champagne 1001

5. Bronze Médio 1003

7. Café

2. Champagne Claro

4. Bronze Claro 1002 6. Bronze Escuro 1004

8. Preto 2005

A Linha Lumino é indicada para perfis utilizados na indústria de móveis e decoração. Também 
pode ser utilizada na construção civil, pois possui um aspecto moderno.

A Linha Casuale é indicada para perfis utilizados na construção civil, no segmento de transportes 
e industrial pesado devido a sua característica de acabamento convencional de alta durabilidade.

INFINITE SUPRA INFINITE POLIDO

1. Verde Amarelado 3. Verde

5. Azul Escuro

8. Vinho

2. Musgo

4. Azul

7. Cinza

6. Titânio

1. Verde Amarelado 3. Verde

5. Azul Escuro

8. Vinho

2. Musgo

4. Azul

7. Cinza

6. Titânio

A inovação da linha Infinite Color nas cores sofisticadas e 
metalizadas, aplicada sobre o perfeito acabamento do processo 
supra. Indústria de móveis, bens de consumo, construção civil de 
alto padrão, decoração de requinte e sofisticação.

A inovação da linha Infinite Color nas cores sofisticadas e 
metalizadas, aplicada sobre o perfeito acabamento do processo 
polido. Indústria de móveis, bens de consumo, construção civil de 
alto padrão, decoração de requinte e sofisticação.

LINHA
PERFIS

Os perfis de fabricação própria Rometal contam com uma linha da acabamento by Perfilo. Disponíveis para toda a Linha de Perfis de 
alumínio, os acabamentos são desenvolvidos com um processo de anodização totalmente automatizado garantindo a uniformidade 
e a qualidade com uma ampla gama de cores. Contam também com um sistema de abrilhantamento eletroquímico que possibilita a 
obtenção de perfis com a superfície similar ao inox. Todo processo da Perfilo foi estruturado em requisitos de segurança e ambientais.



Conheça o restante das linhas Rometal acessando 
nosso site:

// Acessórios:
Variedade de produtos como: 
amortecedores, guias e freios. 
Desempenadores exclusivos. Grande 
versatilidade.

// Trilhos:
Trilhos exclusivos que garantem o melhor 
funcionamento do seu sistema deslizante 
Rometal. Facilidade de compra e montagem.

// Perfis:
Uma diversidade de perfis porta, puxadores 
e trilhos com acabamentos de alta 
qualidade, durabilidade e aparência elegante.

//  Celeste:
Melhor custo benefício do mercado. Medidas 
reduzidas que se adaptam a qualquer tipo de 
móvel. Praticidade e alta qualidade.

// Cobalto:
Sistemas com molas antidescarrilamento. 
Opcionais de amortecimento. Conforto e 
alta qualidade.

// Royal:
Sistemas com trilhos exclusivos. 
Fechamento mais suave do mercado. 
Qualidade, conforto, alta tecnologia e 
segurança.
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