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ESPECIALISTAS EM ABERTURAS E MUDANÇA DE 

FECHADURAS 

 

 

LIGUE JÁ 

926 774 819 

 

 

DEIXOU A CHAVES DENTRO DE CASA?  

  

PERDEU AS CHAVES E NÃO CONSEGUE ENTRAR? 

 

A FECHADURA ESTA ENCRAVADA? 

 

PARTIU A CHAVE DE CASA NA FECHADURA? 

  

NÓS AJUDAMOS!  

 

Somos profissionais com vários anos de experiência na área de abertura de portas, 

mudanças de fechaduras e chaves. Equipados ferramentas técnicas, garantindo desta 

forma um resultado de excelente qualidade. 

Temos uma equipa de especialistas em fechaduras (abertura, montagem e reparação) 

nos seguintes concelhos: Torres Vedras e Mafra. 

 

RAZÃO PARA NOS ESCOLHER? 

 

Somos uma empresa credenciada pela Associação Portuguesa de Empresas de 

Chaves e Sistemas de Segurança que certifica que somos profissionais experientes e 

credenciados com loja física ao contrário da maioria dos websites na internet, oferecendo 

deste modo mais segurança ao solicitar os nossos serviços. 



Não entregue a segurança da sua casa a qualquer um! Exija um profissional credenciado 

APECSS. 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS: 

1. ABERTURA DE PORTAS URGENTES 24H 

Partiu a chave na fechadura a tentar abrir a porta? O mecanismo está encravado ou 

aparenta sinais de avaria? Esqueceu as chaves na fechadura por dentro? Conte com os 

nossos serviços de abertura de portas e fechaduras sempre que necessite. Os nossos 

técnicos resolverão o seu problema com toda rapidez e profissionalismo.  

Também fazemos abertura de portas Judiciais. 

2. ASSISTENCIA A FECHADURAS 

 Instalação de fechaduras  

 Instalação / substituição de fechaduras em portas de madeira, alumínio, vidro e 

portões de diversas marcas. 

 Instalação de fechaduras de alta segurança  

 Fazemos instalação de fechaduras de alta segurança de todas as marcas. 

 Instalação de fechaduras em portas blindadas  

 Instalação e substituição de fechaduras de portas blindadas de marcas: CISA, 

ARDESA, DIERRE, MOTTURA, EZECURRA, SECUREMME, TESA, ASSA, POTENT. 

 Substituição de segredos de fechaduras/ alta segurança  

 Modificamos e substituímos segredos de fechaduras e de fechaduras de alta 

segurança de marcas como: CISA, CR, RODES, CIFIAL, FIAM, EZCURRA, POTENT, 

MOTTURA, DIERRE, PREFER, ITAL, SECUREMME. 

 Substituição de canhões de fechaduras  

 Substituição de canhões de fechaduras de 4 entradas, 2 entradas em portas de 

madeira e alumínio das marcas: SOFER, AGC, CRC, CIFIAL, RODES, FEB, ISEO, 

GNS, TESA, CISA, OMEC. 

 Substituição de cilindros / canhões de portas blindadas. 



 Substituição de todo o tipo de canhões e cilindros de portas blindadas de 

marcas como: FICHET, MOTTURA, GARDESA, DIERRE, CISA, MUL-T-LOCK, 

EZCURRA, CR. 

 Reparação de fechaduras  

 Reparamos fechaduras de todas as marcas. 

 Afinação de portas/ portas blindadas  

 Afinações em todo o tipo de portas: portas DIERRE, portas MOTTURA, portas 

GARDESA, portas CISA. 

 Montagem de trincos/ testas elétricas  

 Instalação de trincos / testas elétricas das marcas: CISA, YALE, ISEO, FEB, JIS, 

GNS, AMIG, VIRO. 

 Substituição de canhões de trincos elétricos  

 Substituição de canhões elétricos das marcas: CISA, YALE, ISEO, FEB, JIS, GNS, 

AMIG, VIRO. 

 Instalação de barras anti-pânico das marcas: CISA, ISEO, TESA, FEB, OMEC. 

 Instalação de molas aéreas/ chão 

 Instalação de molas aéreas / chão das marcas: CISA, YALE, DORMA. 

 

3. VENDA, ASSISTÊNCIA E MONTAGEM DE PORTAS 

BLINDADAS 

REVENDEDOR AUTORIZADO DIERRE 

A nossa empresa é um revendedor autorizado das fechaduras DIERRE para portas de 

alta segurança. 

Somos especialistas em aberturas de portas, montagem de fechaduras, portas 

blindadas,  

Precisa de ajuda para mudar o canhão ou para saber a marca ou tipo de canhão mais 

aconselhado para a sua fechadura? Entre já em contacto, fazemos a reparação e 

substituição da sua fechadura. 



 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTAS DIERRE 

 

AO SEU DISPOR 

Temos uma equipa especializada de técnicos à sua disposição, para efetuar qualquer 

tipo de abertura de porta que seja necessária (esqueceu as chaves na porta ou dentro de 

casa? A fechadura encravou? Perdeu as chaves? 

  

Conversão da fechadura com chave duplo palhetão (sistema vulnerável) para sistema 

ANTI-GAZUA 

 Troca de fechaduras Dierre 

 Troca de canhão Dierre 

 Instalação de portas Dierre 

 Afinação de portas Dierre 

 Substituição de segredo Dierre 

 Abertura de portas Dierre 

 

4. VENDA, ABERTURA E REPARAÇÃO DE COFRES 

Mantenha a integridade dos seus bens num dos nossos cofres. Saia de casa sem 

preocupações, pois temos cofres de vários tamanhos e de diferente utilidade. 

5. DUPLICAÇÃO DE CHAVES  

Duplicação de todo o tipo de chaves. 

6. DUPLICAÇÃO DE COMANDOS 

Duplicamos comandos para automóveis, portões de garagem ou alarmes. 

Garantimos rapidez e eficiência, temos uma vasta gama de comandos desde os universais, 

originais das mais variadas marcas existentes no mercado. Programamos em apenas UM 

comando, todas as funções espalhadas por vários comandos de frequências diversas. 



 

7. PROGRAMAÇÃO DE CHAVES AUTO 

Perdeu a sua chave ou comando automóvel? Precisa duma cópia para evitar 

imprevistos? Os nossos técnicos profissionais e especializados no ramo automóvel, 

fazem a sua chave ou chave com comando num instante.  

Duplicamos mais de 90% das chaves auto codificadas do mercado.  

Contacte-nos através do WhatsApp, ou e-mail e envie-nos uma fotografia da chave, 

juntamente com as informações do seu veículo (marca, modelo, ano e numero de 

chassi). Fazemos-lhe logo um orçamento. 

 

Área de atuação: Concelhos de Mafra e Torres Vedras 

 

Freguesias de Mafra: Encarnação, Santo Isidoro, Ericeira, Carvoeira, Cheleiros, Mafra, 

Sobral da Abelheira, Azueira, Enxara do Bispo, Gradil, Vila Franca do Rosário, Igreja 

Nova, São Miguel de Alcainça, Malveira, Venda do Pinheiro, Milharado, Santo Estevão 

das Gales. 

Freguesias de Torres Vedras: Maceira, Campelos, Outeiro da Cabeça, A-dos-Cunhados, 

Ramalhal, Maxial, Silveira, Ponte do Rol, São Pedro, Santa Maria do Castelo, São Miguel, 

Matacães, Monte Redondo, São Pedro da Cadeira, Ventosa, Runa, Carvoeira, Carmões, 

Freiria, Turcifal, Dois Portos.   

 

 

Morada da Loja:  

Rua da Lagoa, nº27  

2665-243 Malveira 

lojamalveira@duplichaves.pt 

info@duplichaves.pt 

219 667 350 | 964 989 455 

 

Urgências 24h: 926 774 819 
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