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Porta  de  madeira semi - oca, de abrir,  0,70 x 2,10, 01 folha, incluindo 

forra, vista, e ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  conforme 

projeto arquitetônico

Porta  de  madeira semi - oca, de abrir,  0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo 

forra, vista e ferragens para aplicação  em parede de alvenaria, conforme 

projeto arquitetônico

Porta  de  madeira semi - oca, de abrir,  1,00 x 2,10, 01 folha, incluindo 

forra, vista, e ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  conforme 

projeto arquitetônico

Porta  de  madeira semi - oca, vai-vem,  1,00 x 2,10, 02 folhas, 

incluindo  forra, vista e ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  

conforme projeto arquitetônico

Porta  de  madeira semi - oca, de abrir,  1,00 x 2,50, 01 folha, 

incluindo  forra, vista, e ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  

conforme projeto arquitetônico

Porta  de  madeira semi - oca, de abrir,  1,80 x 2,10, 02 folhas, 

incluindo  forra, vista, e ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  

conforme projeto arquitetônico

Porta  de  madeira maciça, de abrir,  0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo  

forra, vista e ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  BANHEIROS 

PNE, conforme projeto arquitetônico

Porta  de  madeira maciça resistente a fogo, de abrir,  0,90 x 2,10, 01 

folha, incluindo  forra, vista e ferragens para aplicação  em parede de 

alvenaria,  conforme projeto arquitetônico

Porta  de  alumínio veneziana, de abrir,  0,70 x 2,10, 01 folha, incluindo 

ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  conforme projeto 

arquitetônico

Porta  de  alumínio veneziana, de abrir,  0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo 

ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  conforme projeto 

arquitetônico

Porta  de  alumínio veneziana, de abrir,  1,20 x 2,10, 02 folhas, 

incluindo ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  conforme projeto 

arquitetônico

 - Porta de alumínio veneziana, abrir, 0,80 x 1,50, 01 folha, incluindo 

ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto 

arquitetônico

 - Porta de alumínio veneziana, abrir, 0,60 x 1,30, 01 folha, incluindo 

ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto 

arquitetônico

Porta  de  vidro temperado, de abrir,  0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo 

ferragens para aplicação  em parede de alvenaria, conforme projeto 

arquitetônico

Porta  de  vidro temperado, de abrir,  0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo 

ferragens para aplicação  em parede de alvenaria,  conforme projeto 

arquitetônico

Porta  de  vidro temperado, de abrir,  1,80 x 2,10, 02 folhas, incluindo 

ferragens para aplicação  em parede de alvenaria, conforme projeto 

arquitetônico

Porta  de  vidro temperado, 02 folhas fixas e 02 folhas de correr, 3,65 

x 2,10, incluindo ferragens para aplicação, com automatização, fixação  em 

parede de alvenaria,  conforme projeto arquitetônico

Porta  de  vidro temperado, 02 folhas fixas e 02 folhas de correr, 2,95 

x 2,10, incluindo ferragens para aplicação, fixação  em parede de alvenaria,  

conforme projeto arquitetônico

- Porta  de  vidro temperado, 02 folhas de correr, 1,85 x 2,10, incluindo 

ferragens para aplicação, fixação  em parede de alvenaria,  conforme projeto 

arquitetônico

Portão em aço galvanizado, de correr, 01 folha, 3,60 x 2,80 m, 

incluindo ferragens para aplicação, com automatização, fixação em parede de 

alvenaria, com automatização,  conforme projeto arquitetônico
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