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O que muda quando o foco está no
desenvolvimento técnico das portas de madeira

A adoção de normas técnicas para os produtos, que compõem os sistemas
construtivos, transformou a maneira como os projetos são desenvolvidos e
elevou a exigência por parte de quem adquire um imóvel. Esse novo olhar
sobre como são construídos os empreendimentos, ganhou ainda mais força
desde a publicação da norma técnica ABNT NBR 15575, que trata do
desempenho da construção civil, em 2013, mesmo ano em que foi lançado
para o mercado o Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para
Edificações (PSQ-PME).

Confira nessa série de conteúdos os impactos positivos para a cadeia
produtiva da porta, o mercado da construção civil e o consumidor  dos
investimentos em qualidade técnica.

 

Leia mais
 

Evolução do mercado para as portas de madeira

 

 

 

 Acesso à informação contribui para reduzir erros na escolha, instalação e
cuidados com as portas de madeira

 

Entrevista: Mercado Imobiliário
O mercado imobiliário segue otimista com o futuro do setor no Brasil. Dados
da pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica, em parceria com a
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), apontam crescimento e
retorno dos consumidores ao mercado. O índice estima o desejo dos
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consumidores ao pensarem sobre a possibilidade de aquisição de um imóvel
nos próximos dois anos. Além disso, o momento é oportuno, com taxas de
juros competitivas para o financiamento imobiliário. Entretanto, o desejo de
compra vem junto com as novas exigências por parte dos consumidores, e o
comportamento dos usuários segue uma nova tendência, tanto para
empreendimentos residenciais como corporativos. Para compreender este
cenário, Fábio Tadeu Araújo, economista e sócio-diretor da Brain, faz um
panorama do setor e os novos desejos imobiliários dos brasileiros.
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Série Dimensões: Alizares
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, a folha e o marco da porta.
Conheça nesta edição as dimensões para os alizares.
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Depois de conferir os pré-requisitos para a
instalação da porta de madeira chegou a hora da

instalação. Confira o passo-a-passo para
garantir o desempenho adequado do produto

durante o uso.
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