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OLA
KAWNEER lança nova porta de harmónio

andKanada
les silences
sont au cœur de la partit
FD

KANADA FD é a nova porta de harmónio da KAWNEER. Imagens KAWNEER - todos os direitos reservados

Lisboa, Outubro 2016. A KAWNEER, especialista em sistemas arquitectónicos de alumínio, lança no
mercado uma nova porta de harmónio que permite aumentar e aproveitar ao máximo os espaços.
Esta solução arquitectónica inovadora, KANADA FD, está disponível tanto para casas particulares
como para obras públicas e com o seu sistema de abertura permite, não só tornar mais cómoda e
funcional a vivência com o volume mínimo que ocupa no pavimento, como também alcançar uma
vista panorâmica integral graças ao sistema e prumo retráctil.
A porta KANADA FD da KAWNEER pode alcançar uma altura até 2,90m por uma largura de 1,20m. O
seu sistema avançado em alumínio suporta um peso máximo de 120kg por folha e conta com juntas
periféricas de dupla nervura.
O carril dispõe de rodízios de aço inoxidável e uma calha de deslizamento no topo, assegurando a
facilidade de deslizamento das folhas – independentemente do seu peso. O eixo de rotação em aço
inoxidável da porta KANADA FD contribui, além do mais, para capacitar de uma maior durabilidade e
resistência o sistema de abertura e a estrutura geral desta solução KAWNEER, que conta ainda com
uma fechadura multiponto para uma maior segurança.
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O carril dispõe de rodízios em aço inoxidável e uma calha de deslizamento no topo. Imagens KAWNEER - todos os direitos
reservados.

Assim, a porta de harmónio KANADA FD oferece um elevado rendimento térmico com uma
estanquidade reforçada 4-9A-C3 e uma espessura de vidro até 57mm.

A porta KANADA FD da KAWNEER pode alcançar dimensões até aos 2,90m de altura por 1,20m de largura. Imagens
KAWNEER - todos os direitos reservados.

Ao nível da estética destaca-se a capacidade que o perfil da porta oferece para suportar todo o tipo
de desenhos, rectos ou curvos, e as numerosas possibilidades de aberturas e acabamentos.
As dobradiças estão disponíveis na cor preta e alumínio e as opções de puxadores abarcam o
alumínio, o branco ou o aço inoxidável.
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A nova porta KANADA FD da KAWNEER oferece tanto a arquitectos como a desenhadores um grande
leque de possibilidades estéticas para todo o tipo de contextos, estilos e ambientes.

Os perfís da KANADA FD suportam desenhos rectos ou curvos e oferecem numerosas possibilidades na hora de escolher
aberturas e acabamentos. Imagens KAWNEER - todos os direitos reservados.
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KAWNEER tem mais de 100 anos de experiência em fachadas e sistemas de paredes-cortina,
oferecendo vastas opções em sistemas de alumínio para arquitectura numa ampla gama ao serviço
da criatividade de arquitectos, com produtos e soluções técnicas muito diversificadas.
Para realizar os seus projectos, ajudando na tomada de decisão de projecto e obra, a KAWNEER
coloca ao serviço dos arquitectos, construtores e demais profissionais uma experiente equipa de
consultores e ferramentas informáticas.
Entre os seus trabalhos na Península Ibérica destacam-se a sede da ENDESA e o Fórum de Barcelona,
o Centro de Tecnologia LEITAT, a Biblioteca da Universidade Juan Carlos I e centros de assistência
como o CRE de Leon bem e os hospitais Sanitas-Sanchinarro e 9 de Outubro.
Tanto em Espanha como em Portugal, a KAWNEER tem assegurado soluções técnicas para hotéis de
renome: Oscar Room Mate y Urban Hotel (Madrid), Aquapura Douro (Vale do rio Douro, Portugal) e
Tróia Resort (Tróia, Setúbal), entre outros.
Entre as obras internacionais destacam-se o Lycée Georges Frêche do Estúdio Fuksas (Montpellier), o
Ministério das Finanças e os Aeroportos de Argel e Lyon (Saint Exupery) ou o Hospital de Estrasburgo,
entre outros.
KAWNEER oferece aos seus clientes em toda a Península Ibérica o suporte técnico, proximidade e
infraestrutura da marca nesta região a partir dos seus quatro centros estratégicos que são parte
essencial da área de negócios do sul da Europa.
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