




A ESCADARTE - Escadas Interiores em Madeira, Lda, é uma empresa 
que opera na transformação de madeiras, através do fabrico todo o 
tipo de escadas para interiores, nas mais variadas materias primas.

Missão

A missão da ESCADARTE é satisfa- 

zer os interesses legítimos dos  seus                 

clientes, prestando serviços e fornecen-

do soluções inovadores, adequadas às 

necessidades de cada cliente.

O trabalho em equipa e o bom am-

biente entre todos os colaboradores, 

tornou-se indespensável para garantir 

um atendimento profissional e perso-

nalizado.

Pensar num futuro sustentável, é 

também uma das preocupações da          

Empresa. Desta forma, a ESCADARTE, 

apenas consome madeiras certificadas, 

permitindo, assim, estar em perma-

nente harmonia com a Natureza

Perfil da eMPresa

Sediada na freguesia de Avelãs de 

Caminho, conselho de Anadia, a          

ESCADARTE é, atualmente, uma em-

presa de cariz distintamente familiar, 

tendo sido, incialmente, fundada pelo 

seu Sócio Gerente Fernando Sucena 

Duarte, no ano de 1977. 

Desde então, com o esforço e empenho 

da Gerência e de todos os seus colabo-

radores, a Empresa tem vindo a evoluir 

e a crescer cada vez mais, quer no mer-

cado nacional quer internacional. 

o que fazeMos

A ESCADARTE é especialista no fabrico 

de  todo o tipo de escadas para inte-

riores em madeira, consumindo apenas 

madeiras certificadas, na perspectiva 

de um futuro sustentável.

Todos os seus produtos possuem ga-

rantia, sendo que a Empresa oferece 

assistência a eventuais problemas que 

possam surgir, relacionados com a fa-

bricação.

De forma a complementar a sua ativi-

dade, a Empresa comercializa, ainda, as 

janelas de sótão da marca de renome 

VELUX.
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modelo clássico
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Caracol 01 
Escada de Caracol, modelo clássico, em madeira de Mogno Sapelli.

Gradeamento composto por balaustres torneados e corrimão liso.
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Caracol 02
Escada de Caracol, modelo clássico, em madeira de izombé.

Gradeamento composto por balaustres direitos em quina boleada e

corrimão liso.

09



10



Fechada 03
Escada Direita, modelo clássico, em madeira de izombé.

Com laterais e com espelhos.

Gradeamento composto por balaustres torneados e corrimão trabalhado.

Com os 2 primeiros degraus de entrada redondos.
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LATERAL ABERTA 04
Escada em U curva em madeira de tola.

Constituída por laterais e degrau aberto.

Gradeamento composto por ferro forjado.
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Meia lua cepos 32
Escada meia lua em madeira de carvalho.

Com cepos centrais.

Gradeamento composto por balaustres torneados e corrimão trabalhado.

Degrau de entrada redondo.
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Caracol 05
Escada Caracol em madeira de faia escurecida. 

Gradeamento misto constituído por corrimão e colunas lisas em madeira

e 3 tubos na horizontal em aço inoxidável.

 Eixo central revestido a aço inoxidável.
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Caracol 06
Escada Caracol em  madeira de mogno sapelli.

Gradeamento misto constituído por corrimão e colunas lisas em madeira

e 3 tubos na horizontal em aço inoxidável.

 Eixo central revestido a aço inoxidável.
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Caracol 07
Escada Caracol em madeira de faia e com lateral de fixação do degrau curva.

 Gradeamento misto constituído por corrimão e colunas lisas em madeira e 3 tubos na horizontal em aço inoxidável.

Peça sob o degrau, oferendo-lhe maior estabilidade proporcionando um toque decorativo.
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Caracol 08
Escada Caracol em madeira mogno sapelli.

 Gradeamento misto constituído por corrimão e colunas lisas em madeira e 3 tubos na horizontal em aço inoxidável.

Eixo central revestido a aço inoxidável.
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Escada de Caracol em madeira Mogno Sapelli.

Corrimão misto constituído por três barras de inox inoxidável.

Eixo central revestido a aço inoxidável.

Caracol  31

27

Escada Caracol em madeira de faia.

Gradeamento misto composto por corrimão e colunas lisas em madeira

e 3 tubos na horizontal em aço inoxidável.

Eixo central revestido a aço inoxidável.
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U 09
Escada em U, com balcão na viragem, em madeira de faia.

Gradeamento misto constituído por corrimão e colunas lisas em madeira e vidro.

Degrau fixo nas vigas laterais.
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Direita 10
Escada Direita em madeira de tauari com laterais.

Gradeamento misto composto por corrimão trabalhado e colunas lisas em madeira e 2 tubos na horizontal em aço inoxidável.

Degraus sem espelhos.
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L 11
Escada em L em madeira de carvalho.

Gradeamento misto constituido por corrimão e colunas lisas em madeira e 3 tubos na horizontal em aço inoxidável.

Degrau com friso embutido em madeira à cor wengé.

Viga central em madeira à cor wengé.
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L 12
Escada em L em madeira de mogno sapelli. 

Gradeamento misto constituido por corrimão e colunas redondas em madeira e 3 tubos na horizontal em aço inoxidável.

Patamar de viragem e viga central em madeira.
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U 13
Escada em U em madeira de faia. 

Gradeamento misto constituido por corrimão e colunas lisas em madeira e 3 tubos na horizontal em aço inoxidável.

Degrau em leque na viragem e viga central em madeira.
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L 14
Escada em L em madeira de pinho escurecido.

Gradeamento misto constituído por corrimão liso em madeira, colunas em aço inoxidável

 e 3 tubos no horizontal em aço inoxidável.

Degraus em leque na viragem e viga central em madeira lacada.
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U 15
Escada em U em madeira de mogno sapelli.

Gradeamento misto composto por corrimão e colunas lisas em madeira e 4 cabos de aço na horizontal.

Patamar de viragem e viga central em madeira.
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Direita 16
Escada  Direita em madeira de faia. 

Gradeamento misto constituído por corrimão e colunas lisas em madeira e vidro.

Com viga central em madeira.
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L 17
Escada em L em madeira de pinho escurecido.

Gradeamento misto composto por aço inoxidável e vidro.

Degraus em leque na viragem e dois patamares de entrada na escada.

Com viga central em madeira.
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U 18
Escada em U em madeira de faia escurecida. 

Gradeamento misto constituído por corrimão e colunas lisas em madeira e tubos verticais de aço inoxidável.

Dois patamares na viragem e com viga central em madeira.
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Dupla 19
Escada dupla, L e U, em madeira de carvalho.

Gradeamento misto composto por colunas lisas e corrimão redondo em madeira e vidro.

Degrau em leque na viragem e com laterais recortadas.
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U 20
Escada em U em madeira de carvalho. 

Gradeamento misto composto por corrimão trabalhado e colunas lisas em madeira e 4 tubos na horizontal em aço inoxidável. 

Balaustres e colunas revestidas com duas chapas de aço inoxidável.

Com cepos centrais e 2 patamares na viragem.
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Direita 33
Escada direita com viga central em madeira, à cor wengé.

Degraus em madeira tola.

Gradeamento misto composto por corrimão trabalhado e colunas lisas em madeira e 4 tubos na horizontal em aço inoxidável.

Colunas e balaustres revestidos com 2 chapas de aço inoxidável.
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L 35
Escada em L em madeira de mogno de sapelli.

Com laterais e com espelhos.

Degraus em leque na viragem.

Gradeamento misto constituido por corrimão trabalhado e colunas em madeira 

e 3 tubos na horizontal em aço inoxidável.
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L 34
Escada em L em madeira de pinho com cor.

Degraus em leque na viragem.

Com viga central em madeira.

Gradeamento misto composto por corrimão e colunas lisas em madeira e 4 tubos na horizontal  em aço inoxidável.
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Direita 36
Escada direita em madeira de sucupira.

Com laterias lacadas e com iluminação.

Gradeamento misto composto por vidro e aço inoxidável.
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Pé de Galo 21
Escada Direita modelo Pé de Galo, em madeira de kambala escura.

Gradeamento de madeira composto por balaustre quadrado em quina viva e corrimão e colunas lisas.

Com degraus recortados, obrigando à utilização do mesmo pé, e com laterais.

(indicado para aberturas com dimensões reduzidas)
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Degrau Triângulo 22
Escada Direita, modelo Pé de Galo, em madeira de pinho.

Gradeamento de madeira constituído por balaustres quadrados em quina viva e corrimão e colunas lisas.

Com degraus triangulares, obrigando à utilização do mesmo pé, e com laterais.

(indicado para aberturas com dimensões reduzidas)
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Direita 23
Escada Direita em madeira de freixo.

Gradeamento composto por tubos quadrados em aço inoxidável.

Com viga descentralizada em madeira à cor wengé.

Projeto desenvolvido pelo Arquiteto João Carlos Aldeia Pereira.
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U 24
Escada em U em madeira de sucupira.

Gradeamento misto composto por colunas lisas em madeira e vidro.

Com laterais e degraus abertos.
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L 25
Escada em L em madeira de carvalho. 

Composta por viga central em madeira e asa de apoio sob o degrau.

Gradeamento opcional.
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L 26
Escada em L com viga central em madeira de wengé.

Com degraus lacados e em leque na viragem.

Gradeamento opcional.
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Direita 27
Escada Direita em madeira de nogueira americana.  

Gradeamento composto por tubos quadrados, corrimão e colunas em aço inoxidável.

Degrau suspenso na parede.
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Canto 28
Escada de Canto em madeira de izombé. 

Gradeamento constituído por tubos redondos de aço inoxidável, fixos no chão e no teto.

Eixo central revestido a aço inoxidável.
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Encolher 29
Escada de encolher em metal.

Para aberturas com dimensões reduzidas.

50 x 70 x 3 mt      60 x 110 x 3 mt
50 x 80 x 3 mt      60 x 120 x 3 mt
50 x 90 x 3 mt        70 x 80 x 3 mt

50 x 100 x 3 mt        70 x 90 x 3 mt
60 x 80 x 3 mt      70 x 100 x 3 mt
60 x 90 x 3 mt      70 x 110 x 3 mt

60 x 100 x 3 mt      70 x 120 x 3 mt

Medidas
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Exterior 30
Escada Exterior em L em madeira tratada de teca.

Gradeamento composto por tubos redondos de aço inoxidável.

Estrutura de ferro servindo de base para fixar o degrau.

Com patamar de viragem.
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