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Porta pronta,
agilidade e
menor custo
Q

uando se está construindo ou
reformando não há nada pior
que a sujeira e bagunça no espaço, além do fluxo de várias
pessoas desconhecidas. Pelo menos
quando se trata de portas, já existe uma
solução para esses problemas. O mercado oferece diversas opções de kits porta
pronta, ou seja, o produto é ofertado
pronto de fábrica e necessita apenas da
instalação final no projeto em questão.
Empresas têm se especializado neste
segmento, pois a demanda cresce a cada
dia. A Multidoor, por exemplo, trabalha
com porta pronta desde 1996, trans-

ferindo para a
indústria todas
as operações
feitas na obra. De acordo com o diretor
da empresa, Roberto Pimentel Lopes, a
porta era considerada material de construção, pois envolvia muita mão de obra
na instalação. “Com o kit porta pronta se
tornou material de acabamento que só
entra na fase final. Ela já vem montada
com todos os encaixes, fechaduras e
dobradiças”, explica.
Para Wellington Rocha, diretor industrial da Serraria Rocha que fabrica
o kit há 5 anos, o produto pronto evita

a chumbação da grade, assentamento
e pintura da porta, “além de ajudar no
fluxo de caixa da obra, pois é aplicado
nos últimos meses, estendendo bastante
o desembolso financeiro”, considera. O
kit porta pronta pode ser instalado tanto
em ambientes internos quanto externos
e, segundo o profissional, está disponível
com pintura branca, envernizado na
cor natural, e revestido em lâmina de
madeira. “Assim conseguimos atender
todas as expectativas e necessidades das
construtoras”, afirma Wellington.
Trabalhar com kit porta pronta significa agregar tecnologia e modernidade
às esquadrias de madeira existentes nos
imóveis. Esta é a opinião de Lúcio Flávio
Rodrigues Costa, diretor da Werner Portas, que considera a utilização dos kits
vantajosa no sentido de propiciar melhores acabamentos internos e aumento
da mobilidade. “Também oferece efetiva
diminuição do custo de fabricação das
portas para os construtores, uma vez que
cerca de 90% dos trabalhos envolvendo
a fabricação e instalação dos kits, são
desenvolvidos em escala industrial”,
elucida o diretor. Na linha de montagem
a empresa dispõe cerca de 500 tipos de

produtos, apesar de todos possuírem a
mesma base de fabricação, ou seja, todos
fabricados com madeira Lyptus e chapa
dura em sua integralidade.
A opção pelo Lyptus®, segundo Lúcio, foi por se tratar de madeira seca em
estufa e advinda de áreas reflorestadas,
podendo assim oferecer aos clientes a
possibilidade de classificar suas construções como obras adequadas às certificações ambientais. “Além disso, a madeira
é excelente, de fácil manuseio quando
de sua transformação e resistente às
intempéries ambientais”.
Tanto a Serraria Rocha como a Multidoor também escolheram a madeira
Lyptus® para produção dos kits porta
pronta. O motivo? “Sustentabilidade.
A madeira Lyptus® é a garantia de que
estamos usando uma madeira 100% ecológica, obtida de reflorestamento, com
manejo moderno, o que possibilita uma
madeira de ótima qualidade”, justifica
Wellington, da Serraria Rocha. Segundo

ele, Lyptus® tem as qualidades de uma
madeira de lei e oferece bastante versatilidade, durabilidade e um excelente
acabamento.
Para Roberto, diretor da Multidoor,
as vantagens incluem ser uma madeira
de fornecimento constante, advinda
de floresta plantada, e que possui qualidade em termos de dimensão e secagem. “Está entre as melhores opções
do mercado. É uma madeira bonita ao
natural e também quando tingida”, observa. A onda das construções verdes e
a preocupação ambiental dos próprios
clientes crescem constantemente. Nesse
contexto a madeira se torna a melhor
opção, ainda mais quando o produto vem
pronto de fábrica, gerando benefícios
para a obra e o consumidor.
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