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Editorial 
Em tempos de transformação cada vez mais acelerada, o
acesso à informação de qualidade, e que possa contribuir
para impulsionar os negócios, é primordial. Por isso, a Abimci
leva até você um conteúdo preparado com orientações
técnicas e abordagens de mercado e tudo que você precisa
saber sobre portas de madeira. 

Com conteúdos objetivos, desenvolvido pelo Programa
Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações
(PSQ-PME), para melhorar o entendimento sobre o produto e
otimizar os negócios.

Aproveite a leitura, visite o site do Programa de certificação,
conheça as empresas participantes, os produtos certificados
e envie suas dúvidas ou sugestões para
psqportas@abimci.com.br.
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Pesquisa mostra cenário e tendências no
mercado de construção civil em meio

à pandemia 

Estudo traz boa expectativa para empresários e consumidores para
os próximos meses, já que o setor apresenta retomada no segundo
semestre.

Leia mais

 

   
   

 

Guia orienta na escolha das portas de madeira

Com a publicação da Norma de Desempenho de Edificações (NBR
15575), a avaliação técnica dos materiais que compõe uma edificação
passou a ser prioridade do departamento de suprimentos das
construtoras.

No caso das portas de madeira, é possível ter como referência um
roteiro com os passos que orientam para uma compra segura, baseada
na norma técnica.

                  

- Resumo da ABNT NBR 15930
- Orientações sobre vida útil da porta de madeira
- Manuseio, armazenamento, instalação e manutenção
- Check list para especificação da porta de madeira

Baixe o guia
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