
Essential
 contemporâneo e versatil  

Exclusive
criatividade e design 

As coleções da linha Exclusive distinguem-se pelo design 

contemporâneo e revestimentos em madeira natural de 

qualidade superior criteriosamente selecionada. 

A conjugação de diferentes espécies de madeira com inlays 

proporcionam um toque de distinção e modernidade.

A aposta permanente na investigação e inovação, 

aliando a ciência de trabalhar a madeira às mais avança-

das tecnologias do sector, permitem-nos oferecer 

coleções de produtos com design exclusivo, antecipan-

do as tendências da decoração contemporânea.

A linha Exclusive disponibiliza inlays que de�nem e 

estimulam a criatividade.

Opções de acabamentos em folha de madeira ou alumínio: 

Inlay nº 1 - pau rosa;

Inlay nº 3 - preto;

Inlay nº 4 - pau santo;

Inlay nº 15 - alumínio.

A linha essencial caracteriza-se pela sua versatilidade e 

pureza das linhas, criando ambientes onde coabitam 

simplicidade e modernidade.

Portas de faces lisas com várias opções de aberturas para 

vidros e pantografados, com possibilidade de certi�-

cação FSC®, conferem a esta linha a particularidade de 

responder às mais variadas exigencias de utilização, 

enquadramento e aplicação.

Disponível em revestimentos de folha de madeira 

natural e dekordor (3D, SD, HD e SHD) - revestimentos 

inovadores que reproduzem a textura da madeira, 

garantem uniformidade de tonalidades e contribuem 

para a sustentabilidade ambiental.

As coleções da linha classic desvendam uma nova 

linguagem do clássico moderno e inspiram-se em 

formas clássicas e elegantes, recuperando a essência dos 

desenhos tradicionais.

A possibilidade de combinar linhas curvas e rectas com 

paineis em relevo e cruzamento de folhas, vinca a beleza 

da madeira e destaca a elegância da porta.

Disponíveis em diversos revestimentos de madeira natural 

e com várias opções de aberturas para vidros, as coleções 

desta linha são a melhor opção para criar ambientes que 

primam pelo requinte da tradição e conforto.

Classic
clássico moderno
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construtivas

folha de madeira
Existem dois tipos de folhas de madeira, Natur e Natur SL, 

sendo respectivamente folha de madeira natural e folha 

de madeira composta.

lacado
Acabamento lacado.

magic colors
Folha de madeira natural pintada a cor RAL.

dekordor 3D (efeito 3D)
Revestimento (alkorcell) com relevo e design horizontal. 

Resistente à água, ao vapor e aos riscos, bem como a 

estabilidade à luz e a fácil limpeza. Amigo do ambiente.

dekordor HD (heavy duty)
Revestimento de elevada resistência química e mecânica 

(CPL - Continuous Pressure Laminates).

dekordor SD (standard duty)
Revestimento decorativo que retrata os tons e a aparência 

da folha de madeira natural.

dekordor SHD (severe heavy duty)
Laminado de alta pressão para locais de utilização intensi-

va (HPL - High Pressure Laminates).

Revestimentos
folha de madeira, 
dekordor e lacado

PORTARO®

corte horizontal

corte horizontal

PORTARO® BATENTE

PORTARO® INVERSE

corte horizontal

Conceito que conjuga a porta, aro e acessórios numa peça única.

Portaro® com sobreposição da porta no aro, proporciona um 
maior isolamento.

Solução inovadora onde a porta se integra nos painéis, criando 
um espaço contemporâneo. Porta de batente com acessórios 
ocultos que proporciona melhor isolamento acústico.

PORTARO® PIVOTANTE
Design simples e linear com acessórios ocultos. Impacto estético 
quando utilizadas até ao tecto.
A fechadura magnética proporciona fecho suave e e�ciente.

corte horizontal

PORTARO® CORRER INTERIOR
Solução Construtiva que valoriza e optimiza o espaço. Permite a divisão 
de interiores promovendo a sua continuidade. Versátil e funcional, o 
sistema de correr recolhe a porta no interior da parede.

corte horizontal

PORTARO® CORRER À FACE
Sistema de Correr que se caracteriza pelo deslizar da porta à face da 
parede, permitindo um aumento da passagem livre. Solução prática e 
aplicável a qualquer espaço criando interiores modernos.

corte horizontal


