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Revista Portas de Madeira traz novidades sobre
segmento
A quarta edição da Revista Portas de Madeira, uma publicação da
Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente
(Abimci) e do Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para
Edificações

(PSQ-PME),

está

disponível

para

download

no

site

do

Programa, através do Link.
Com nova identidade visual e linha editorial, a publicação traz conteúdos
voltados a profissionais da Arquitetura, Engenharia e fabricantes de portas,
além de reportagens sobre a certificação de portas de madeira, o trabalho
que vem sendo feito pelas indústrias brasileiras em desenvolvimento de
produtos e o que mudou na relação entre fabricantes de portas e
construtoras. Também estão contemplados temas como indústria 4.0, as
soluções apresentadas por startups do setor da construção civil e as
macrotendências dos espaços para trabalho e convívio social. A entrevista
dessa edição aborda o panorama do setor e os novos desejos imobiliários dos
brasileiros.
Além da versão digital, profissionais e entidades do setor da construção civil
e arquitetura, além dos fabricantes de portas do Brasil, irão receber
exemplares impressos. A revista oferece ao leitor conteúdo especializado e
atualizado sobre questões técnicas e comerciais, com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento de novos negócios e ampliar o diálogo entre
fabricantes, fornecedores da cadeia produtiva e clientes.

Leia mais

Construção civil encerra ano com balanço
positivo
A construção civil brasileira chega ao final de 2020 com um resultado
positivo, mesmo diante das adversidades causadas na economia pela
pandemia do coronavírus. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o
crescimento no terceiro trimestre do ano em comparação ao trimestre
anterior foi de 5,6%. O crescimento foi o maior registrado desde o início de
2014, o que mostra a importância do setor para a economia nacional em um
momento tão complexo.

Leia mais
Série Dimensões: Folha da porta
No informativo anterior você acompanhou o dimensionamento e as
tolerâncias para o kit porta. A ABNT NBR 15930-2, norma de desempenho da
porta de madeira, também estabelece padrões dimensionais para as folhas
das portas.
Por meio da padronização, o profissional que faz a especificação dos produtos
tem mais segurança no momento de prescrever uma porta de madeira.
Conheça os padrões de dimensões com tolerâncias para a folha da porta.
Nos próximos informativos será a vez de conhecer as medidas para marco,
alizares, ferragens e os vãos da porta.
Para acessar o conteúdo completo baixe o Guia Orientativo de Portas de
Madeira para Edificações

Leia mais
Você sabe qual a diferença entre o certificado de
qualidade e um laudo de ensaio? Confira neste
vídeo.

www.abimci.com.br
www.psqportas.com.br
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