


Portas em PVC
SABIA QUE PODEM DURAR 50 ANOS?

• Altamente resistente
• Impermeável
• Anti-ferrugem
• Dificilmente inflamável
• Anti-fungos e anti-bolores



Capacidades vedantesCapacidades vedantes



As capacidades vedantes dasAs capacidades vedantes das
portas em PVCportas em PVC

Oferecem um isolamento térmico e acústico altamente eficaz. Por isso, a diminuição
dos consumos energéticos associados à climatização dos espaços, bem como a
diminuição do nível de ruído no interior dos edifícios são outras das principais
vantagens deste tipo de produto.



ThermolineThermoline
 



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

Thermoline 1 DS



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Thermoline 1 DS 
sem vidro

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Thermoline 8

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Thermoline 8 DS 
sem vidro

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

Thermoline 13
sem vidro



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

Thermoline 43 DS



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

Thermoline 39 DS



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

Thermoline 40 DS



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

Thermoline 41 DS



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

Thermoline 42 DS



FlatLineFlatLine
 



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

FlatLine 6 DS



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

FlatLine 18



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

FlatLine 7 DS



 Tamanho do painel / Tamanho do painel:
900x1998

Branco

Laminação
As imagens utilizadas no catálogo podem apresentar alteração de cor devido à
impressão.

FlatLine 8
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panoramapvcpanoramapvc
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96 036 49 42

panoramapvcgeral@gmail.com

93 616 93 59

mailto:panoramapvcgeral@gmaol.com
tel:+351925983096



