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Resultados nas vendas de materiais de
construção de 2020 ajudam na projeção de um

ano positivo
A venda de materiais de construção ganhou fôlego no país. Nos últimos
meses de 2020, os índices de crescimento do mercado não foram tão
expressivos, se analisados isoladamente, mas ajudaram o setor em um ano
tão atípico, com a manutenção de um ritmo de retomada mais constante. A
alta verificada no segundo semestre estimula uma boa expectativa para os
negócios em 2021, embalada também pelos resultados no setor da
construção civil em geral.
 

Leia mais
 

 

 

 

 Portas de madeira como soluções em hotéis do
Brasil e do mundo

Soluções de arquitetura e especificação correta de materiais ajudam a
assegurar conforto acústico, segurança e privacidade a quartos de hotéis.

Estritamente conectado à sensação de conforto, à segurança e à privacidade,
o controle de ruídos externos e internos é um dos aspectos mais importantes
em projetos de arquitetura hoteleira. No caso dos ruídos externos, são os
sons provenientes da rua como buzinas, circulação de pessoas,
movimentação de automóveis, aviões, metrôs, trens, entre outros. No caso
de ruídos internos, destacam-se os sons vindos dos corredores, como dos
carrinhos dos serviços de limpeza e copa, malas, movimentação dos
elevadores, ruídos de equipamentos de ar-condicionado, descargas,
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secadores de cabelos ou até mesmo os sons provenientes das salas de
convenções, restaurantes, por exemplo.

 

Leia mais
 

 

Série Dimensões: Marco da porta
A ABNT NBR 15930-2, norma de desempenho da porta de madeira, define
padrões dimensionais para as diferentes partes que compõem um kit. Você já
acompanhou aqui as dimensões para o kit porta e a folha da porta. 

Conheça os padrões de dimensões com tolerâncias para o marco da porta.
Nos próximos informativos, será a vez de saber as medidas para os alizares,
as ferragens e os vãos. 

Para acessar o conteúdo completo baixe o Guia Orientativo de Portas de
Madeira para Edificações

 

Leia mais

   

 

A partir desta edição, você confere uma
sequência de vídeos que explicam detalhes que

fazem a diferença na vida útil da porta de
madeira. Saiba quais estapas devem ser

seguidas antes da instação.
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