
Benefícios aliados à modernidade

A porta tipo pivotante é uma tendência da arquitetura 
moderna. Por ser composta de uma folha que gira em 
torno de um eixo vertical, há economia de espaço, pois, 
ao abrir a porta, parte dela é projetada para fora. 

Outra vantagem é o ganho estético, que possibilita a 
utilização de variados puxadores de alumínio ou aço 
inox e diversos modelos de fechaduras, proporcionando 
um visual moderno ao produto. As ferragens ficam 
escondidas e pode-se optar por portas maiores. 

Deixe fluir a sua criatividade

A porta pivotante da linha Única combina com diversos 
estilos. O sistema é preparado para receber qualquer 
personalização que combine com a decoração do ambiente, 
com opções de cores, preenchimentos e acabamentos. 

Preenchimento das folhas: Alumínio, madeira, vidro e chapa. 

Facilidade na montagem

Com um cálculo estrutural bem trabalhado, o sistema 
dispensa estampo para usinagem, sendo necessários 
apenas equipamentos como pantógrafo e entestadeira. 

- Design sofisticaDo

- economia De espaço

- VersatiliDaDe

- resistência

- DurabiliDaDe

- simetria

- combinação entre acessórios 

essas são algumas características que fazem da porta 

pivotante a escolha certa para dar requinte ao projeto.

a porta pivotante da linha Única chega para trazer 
sofisticação e elegância para a entrada principal de casas, 
apartamentos e empresas, valorizando o ambiente.

essa novidade foi projetada para adequar-se aos mais 
variados projetos, e conta com o alto padrão e design 
diferenciado da linha Única.

porta piVotante 
LINHA ÚNICA



aVançanDo caDa geração

em 1888 a alcoa deu origem à indústria moderna do 

alumínio e hoje é líder mundial em engenharia e pro-

dução de metais leves. 

A Alcoa inova na criação de soluções que fazem o 

mundo avançar, e atua em diversos mercados como o 

aeroespacial, bens de consumo, construção civil, em-

balagens, indústria elétrica, máquinas e equipamen-

tos, petróleo e gás, químicos e transportes.

No Brasil desde 1965, atua em toda a cadeia produti-

va do metal, desde a mineração da bauxita até a pro-

dução de transformados de alto valor agregado. 

Mais informações no site www.alcoa.com.br.

reDe alumÍnio&cia.

Presente em todas as regiões do Brasil, é a distribui-

dora exclusiva de perfis extrudados Alcoa e oferece os 

melhores sistemas de esquadrias desenvolvidos para 

portas, janelas, portões, guarda-corpos, entre outros 

produtos residenciais, além de sistemas avançados 

para construção de fachadas para edifícios comerciais. 

Além de contar com o melhor atendimento, os clien-

tes da Rede ficam por dentro dos últimos lançamen-

tos e tendências de mercado no setor de esquadrias 

de alumínio. Todas as lojas dispõem de profissionais 

treinados para oferecer suporte técnico das linhas 

exclusivas Alcoa.

Acesse e saiba mais www.aluminioecia.com.br 

porta 
piVotante 
ALCOA 

Entre com elegância 
e sofisticação.

noViDaDe


