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Linha Office
A Kingspan Isoeste, atuante no mercado de construtivos há mais de 35 anos, produzindo 
mais de 6 milhões de m² anualmente, apresenta ao mercado esta nova linha de produtos, 
uma linha de Portas focadas na construção civil.

As portas da Linha Office possuem acabamento distinto, foram projetadas para oferecer 
estética moderna e durabilidade superior.

Livres de bactérias e de insetos, são ideais para ambientes como; 

• Casas
• Hotéis
• Escritórios
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Portas Office White
Descrição:

Com design e acabamentos modernos, as portas são produzidas em aço, não apresentam problemas com mofo, cupim e umidade, e além de uma resistência superior às 
ações do tempo.

São fáceis de serem limpas, não acumulam sujeira e garantem brilho e beleza de sua cor por mais tempo.

Seus acessórios garantem a continuidade de seu conceito moderno, acompanhada de uma maçaneta anti-enrosco, evita acidentes, além de ser projetada para atender às 
normas de acessibilidade.

As dobradiças são embutidas na porta, garantia de qualidade e visual limpo.

A Porta Office White conta ainda com uma borracha de vedação que melhora o isolamento entre ambientes, diminuindo a entrada de sujeira e ruído.

Seus acabamentos em alumínio anodizado garantem uma vida útil superior à porta, além do contraste natural com a porta, valorizando a estética de seus ambientes.

Para uma maior segurança, as portas são produzidas em PIR (poliisocianurato), um núcleo de 40mm de espuma rígida com alta capacidade de isolamento térmico e 
resistência a chamas.

Opcionais:

Visor em PETG instalado de forma vertical, atribui estética moderna as portas, além de ser até 20 vezes mais resistente que o acrílico.

Tamanhos Disponíveis:

• 800mm x  2100mm
• 900mm x 2100mm
• 1000mm x 2100mm
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Todas as informações deste catálogo poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
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