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Resistente a Cupins
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Guillotina de sellado
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100% Madeira Reflorestada

À prova D’água
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Resistência a Riscos

Sistema Drywall

Resistencia a los Riesgos

Sistema Drywall

A Apen Portas é uma empresa localizada na Serra Gaúcha, em Caxias

Apen Portas es una empresa localizada en la sierra Gaucha, en Caxias

do Sul, RS, Brasil. A Apen nasceu motivada pelo sonho de profissionais

do Sul, RS, Brazil. Apen nasció motivada por el sueño de profesionales

que compartilham a mesma visão, buscando inovação através da

que comparten la misma visión, buscando la inovación por intermedio

experiência de anos de trabalho e conhecimento das necessidades

de la experiencia de años de trabajo y de conocimiento de las necesi-

do mercado.

dades del mercado.

Estruturada em tecnologia, a Apen Portas apresenta uma nova

Estructurada en tecnologia, Apen Portas presenta una nueva manera

maneira de pensar as possibilidades em portas e nas relações entre

de pensar posibilidades en puertas y relacionamiento entre empresas.

as empresas. Desenvolver soluções específicas ligando a técnica e

Desarrollando soluciones específicas vinculando la tecnica y excelente

excelente entrega para diferentes setores, incluindo:

entrega para distintos sectores, entre ellos:

Hoteleiro

Hotelero

Hospitalar

Hospitalar

Residencial

Residencial

Corporativo

Corporativo

Sistemistas

Sistemista
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Retardante a Fogo
Retardante a Fuego

A Apen compreende as necessidades

A Apen comprende las necesidades del

do mercado hoteleiro. Buscar soluções

mercado hotelero. Buscar soluciones

concretas em portas, rodapés e shafts

concretas en puertas, rodapiés y

é a nossa especialidade. As diversas

shafts es nuestra especialidad. Las

possibilidades de acabamentos e

diversas posibilidades de acabados y

personalizações fazem da Apen a melhor

personalizaciones hacen de Apen la mejor

solução para as demandas do seu projeto.

solución para las demandas de su proyecto.

Opção de porta com resistencia
acústica de 34Dbs
Opción de puerta con resistente
acústica 34 DBs
Opção de porta retardante a fogo
Opción de puerta retardante a
fuego

Batente 35mm modelo ultra e pinus, com duplo contato.
Contramarco de 35mm modelo ultra y pino, con doble contacto.
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Soluções em portas, bate macas e shafts para

Apen ofrece soluciones en puertas para

hospitais fazem parte das soluções oferecidas

hospitales. Durante nuestra trayectoria

pela Apen Portas, atender os requisitos de

profesional, estudiamos minuciosamente los

projetos de alto tráfego e de grande exigências

requisitos de proyectos de alto tráfico como

faz parte das possibilidades da Apen Portas

hospitales. Atender grandes exigencias hace
parte de las posibilidades de Apen.

Opção de batente em Aço,
Aço Galvanizado e Aço Inox.

Opção de batente em WPC

Benefícios dos Painéis Duratex protegidos com Protekto:
- Proteção contra bactérias e bolor;
- São mais higiênicos e contribuem para os ambientes serem mais saudáveis;
- Fáceis de limpar e se mantém limpos mais tempo;
- Não apresentam manchas nem mau odor;
- Tem maior durabilidade;
- Mantêm a aparência de novos por mais tempo.
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Estilo exclusivo e alto luxo, são a marca das

El estilo exclusivo y alto lujo, son la marca

portas LACADAS, o acabamento de portas

de las puertas LACADAS, el acabado de

modernas feitas com pintura de microtextura,

puertas modernas hechas con pintura de

unem o alto padrão com a performance

microtextura, unen el alto estándar con el

técnica, o acabamento fosco da microtextura

rendimiento técnico, el acabado mate de la

fazem uma releitura moderna da clássica

microtextura hacen una relectura moderna

pintura laca.

de la clásica pintura laca.

Borracha de vedação da
portas com isolamento
acústico

Rodapés
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A Apen contando com a Co Criação junto a

Apen contando con la Co Creación junto a

Duratex e CPI, oferece ao mercado as várias

Duratex y CPI, ofrece al mercado las varias

possibilidades de acabamento das chapas

posibilidades de acabado de las chapas

Madefibra BP, resistência e a praticidade

Madefibra BP, resistencia y la practicidad de

de instalação do sistema draywall.

instalación del sistema draywall.

instalação
express

drywall
A CPI Tegus é pioneira na produção de fitas de
borda e revestimentos melamínicos no Brasil e conta
com uma linha de produtos que atende a indústria
moveleira com diversas necessidades de aplicação.
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Soluções em portas para os sistemistas

Soluciones en puertas para los sistemistas

especalizados em atender o consumidor

especalizados en atender al consumidor

final, oferecemos inúmeras possibilidades

final, ofrecemos innumerables posibilidades

para atender s necessidades de cada

para atender las necesidades de cada

projeto.

proyecto.

Batente WPC

Guarnição WPC

Rodapé WPC

Sapata isolante a água

Porta sem cabeceira

Porta pivotante

Porta dobrável

Porta de correr com paredes iguais

Porta duplo contato

Shaft duplo

Porta com bandeira

Porta comunicante

Porta de correr com paredes desiguais

Soluções
Técnicas

Possibilidades para
todos os tipos de
projetos.

Porta dupla com chapa inox

Porta chapa de inox

Porta de vidro

Porta sólida

Batente de aço

Porta friso 2V

Porta friso 4H
Porta friso 2H

Porta semi oca sarrafiada

Guarnição 45º

Portas com positivo aplicado

Portas com veneziana

Porta semi oca com EPS

Guarnição 90º

Batentes e guarnições com combinação de cores

Acabamentos disponíveis

Branco Diamante

Curupixá

Itapuã

Trama Gianduia

Branco TX

Trama Grafite

Marsalla

Preto

Acqua

Borgonha

Todos padrões Duratex

Rodapés

Rodapé Madefibra RU

Rodapé WPC

`A prova D’água
A prueba de agua

Resistência à Umidade
Resistencia a la humedad

RM 15L | 15x150mm
RM 10L | 15x100mm
RM 7L | 15x70mm

RM 15F | 15x150mm
RM 10F | 15x100mm
RM 7F | 15x70mm

RW 15L | 15x150mm
RW 10L | 15x100mm
RW 7L | 15x70mm

RW 15F | 15x150mm
RW 10F | 15x100mm
RW 7F | 15x70mm

Ferragens

Dobradiça cromada

Dobradiça Flap inox

Fechadura Ícaro cromada

Pino pivotante

Fechadura rolete quadrada

Fechadura rolete redonda

Fechadura bico papagaio cilindro

Fechadura bico papagaio com concha
e chave bi-partitida

Fechadura Malibu

Fechadura Bali

MISSÃO

MISIÓN

Gerar soluções em portas e acabamentos para construção

Generar soluciones en puertas y terminaciones para la construcción

civil, criando valor para os clientes, colaboradores, acionistas e

civil, creando valor para los clientes, empleados, accionistas y

fornecedores.

proveedores.

VISÃO

VISIÓN

Ser a melhor solução em portas para os mercados interno e externo
dos segmentos: hospitalar, hoteleiro, residencial, corporativo e
sistemistas de esquadrias.

VALORES
Cliente Satisfeito
FOCO EM ENCANTAR NOSSO CLIENTE
Buscamos nas ações do dia-a-dia surpreender positivamente nosso
cliente, somente desta forma estaremos agregando valor ao nosso
produto.

Lucro, meio de perpetuação
LUCRAR PARA DIVIDIR
O lucro é essencial e insubstituível para a continuidade da APEN e o

Ser la mejor solución en puertas para los mercados interno y externo
de los rubros: hospitalar, hotelero, residencial, corporativo y sistemista
de marcos y ventanas.

VALORES
Cliente Satisfecho
FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE POR INTERMEDIO DEL
SERVICIO DE ALTO NIVEL Y EXCELENTE ENTREGA
Buscamos en las acciones del día a día sorprender positivamente
nuestro cliente, solamente de esta manera estaremos agregando
valor al nuestro producto.

meio para que possamos dividir com todos os funcionários.

Ganancia para dar continuidad
GANAR PARA COMPARTIR

Compromisso

La ganantcia es esencial e insustituible para la continuidad de APEN

TRABALHAMOS COM PAIXÃO

y el medio para que puedan compartir con todos los empleados.

Assumimos desafios e trabalhamos com paixão e esforço para
cumprí-los. Na APEN, somos gente esforçada e honesta, que cumpre
com os compromissos.

Excelência e inovação
QUEREMOS SER MELHORES
Somos líderes no que empreendemos, porque desafiamos as nossas
capacidades. Devemos ser exigentes com nossas metas, eficientes e
inovadores na forma de consegui-las.

Trabalho em equipe
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
Respeitamos as pessoas, valorizamos a contribuição de cada um
e sabemos que trabalhar em equipe permite avançar mais rápido
e chegar mais alto, reconhecemos as nossas limitações e pedimos
ajuda.

Compromiso
TRABAJAMOS CON PASIÓN
Asumimos desafíos y trabajamos con pasión y esfuerzo para
cumplirlos, en APEN somos gente con esfuerzo y honesta, que cumple
con los compromisos.

Excelencia e innovación
BUSCAMOS LA MEJORÍA CONSTANTE
Somos líderes en lo que emprendemos, porque desafiamos
nuestras capacidades. Debemos ser exigentes con nuestras metas,
conquistándolas de manera eficiente e innovadora.

Trabajo en equipo
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
Respetamos las personas, valoramos la contribución de cada una y
sabemos que trabajar en equipo permite avanzar más rápido y llegar
más alto, reconocemos nuestras limitaciones y pedimos ayuda.
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