
KIT PORTA FÁCIL 

A melhor solução em Kit Porta Pronta para
PAREDES DE DRYWALL
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QUALIDADE &
AGILIDADE &
ACABAMENTO

PERFEITO



APLICAÇÃO

Com o Kit Porta Fácil Drywall você tem 
uma solução para as necessidades de 
instalação em sistemas drywall.

Nossos Kits contam com portas com Nossos Kits contam com portas com 
acabamento de primer pronto para  
pintura, o que facilita a aplicação da 
tinta, proporciona economia de material 
e garante qualidade ao produto final.

O nosso kit  vem completo,
pronto para instalação, que
pode ser feita com espuma
de poliuretano.

 
Indicado para uso interno em 
edificações residenciais e comerciais.

VANTAGENS:
Sistema resistente e durável;
Desempenho e durabilidade 
superiores;
Instalação rápida, fácil e com poucos 
resíduos;
Projetada para uso em Drywall;
Bom isolamento acústico.Bom isolamento acústico.
Sistema de absorção de impacto
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Folha de Porta: 

 Fabricada com requadro de MDF Ultra (RU) ou madeira de pinus, 
chapa de fibra de madeira de alta densidade com acabamento em 
primer, núcleo colméia ou sólido.

Dimensões:

Espessura de 35 mm
Largura: 600/700/800/900mmLargura: 600/700/800/900mm
Altura: 2100mm

Batentes e Alizares: 

 Fabricados em MDF ULTRA RU (resistente à umidade) ou madeira de 
pinus com sistema finger joint seca em estufa.

 Acabamento com aplicação de duas demãos de primer em 
máquina de pintura à vácuo e secagem a vapor.
Os batentes são fornecidos com borracha amortecedora.Os batentes são fornecidos com borracha amortecedora.

 Alizares fixos com espessura de 10mm e largura de 50mm.

Fechaduras e dobradiças: 

 Fechadura tipo externa marca Synter modelo Gol com mecanismo 
de 40mm e roseta redonda ou similar. 

 Dobradiças nas dimensões de 3” x 2 ½” cromadas com cantos 
arredondados para usinagem mecanizada (com raio).

Usinagem e Montagem: Usinagem e Montagem: 

 As portas e batentes são usinados para instalação das ferragens e 
em seguida os kits são montados, travados e identificados. A 
montagem inclui a instalação das dobradiças, máquina de fechadura 
e contra testa. 
 As demais ferragens (cilindro, maçanetas e rosetas) e os alizares são  As demais ferragens (cilindro, maçanetas e rosetas) e os alizares são 
embalados e fixados dentro do kit. Após montado e travado cada kit 
porta pronta é embalado individualmente com filme plástico.
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Instalação fácil, rápida e com
poucos resíduos;

Poucos componentes;

De sobrepor na parede;

Pode ser instalada abrindo
para a direita ou para a esquerda

Pode ser instalada em paredesPode ser instalada em paredes
de Drywal ou alvenaria.

No momento da instalação, você pode
escolher o lado da abertura, sem precisar 
de nenhum componente extra.

O Kit Porta Fácil de Correr Drywall é uma solução prática para 
quem precisa dividir ambientes com pouco espaço de forma 
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