


AMPLIAR
SUAS POSSIBILIDADES É A NOSSA MISSÃO
A Apen Portas desenvolve soluções em 

portas e acessórios customizados para 

os setores hospitalar, hoteleiro, predial e 

residencial, contribuindo com o novo jeito 

de morar.

A Apen Portas é um dos melhores players 

brasileiros no design e produção de soluções 

em portas. Localizada em Caxias do Sul - RS, na 

Serra Gaúcha, a Apen cria soluções procurando 

sempre um eixo diferenciador para romper o 

óbvio, sendo disruptiva e segura ao mesmo 

tempo.

DE ANOS DE TRABALHO E DO CONHECIMENTO 
DAS NECESSIDADES DO MERCADO PARA INOVAR

EXPERIÊNCIA
TRAZER A

“Ampliando Possibilidades” é o conceito que 

norteia nossas ações e coloca a Apen de 

portas abertas para o mercado.

Utilizando nossa experiência em inovação no 

desenvolvimento de produtos, oferecemos 

um diversificado portfólio técnico integrado 

ao design das texturas e acabamentos, 

flexibilizando dimensões para que seja 

possível atender as necessidades do 

mercado.

SETORIAIS

SOLUÇÕES



Atentos às necessidades dos projetos 

hospitalares, oferecemos soluções 

funcionais incorporadas às portas 

técnicas, como chapa de inox, 

encabeçamento em PVC em todo o 

contorno da folha, portas para salas de 

Raio X e ressonância magnética, portas 

com proteção antiviral e antibacteriana, 

sempre buscando melhorar o trabalho 

dos profissionais e o atendimento aos 

pacientes inseridos nestes espaços. 

Tudo isso com o design conceitual da 

HOSPITALAR
SOLUÇÃO

Apen, tornando os ambientes mais 

harmônicos e proporcionando bem-

estar.  Contamos ainda com soluções em 

shafts, rodapés e rodameio (bate-maca).



Protekto Plus

Além de proteção antimicrobiana e 
antibacteriana, a tecnologia Protekto 
Plus da Duratex garante a proteção 
eficaz contra o coronavírus, 
inativando em 99% desde o primeiro 
minuto de contato.

SOLUÇÃOHOSPITALAR



SOLUÇÃOHOSPITALAR



SOLUÇÃOHOSPITALAR



Atendemos às necessidades de uma 

nova forma de hospedar, onde a 

arquitetura exige soluções técnicas 

com acusticidade e durabilidade, sem 

HOTELARIA
SOLUÇÃO

desconsiderar o design do projeto. 

Possuímos soluções completas em 

portas, rodapés e shafts.



Oferecemos portas e shafts feitos 
com MDF Fire, capaz de retardar 
e evitar a propagação de chamas 
em caso de incêndio, trazendo 
ainda mais  segurança para estes 
empreendimentos.

CHAPA FIRE

SOLUÇÃOHOTELARIA



SOLUÇÃOHOTELARIA



SOLUÇÃOHOTELARIA



Acompanhando o movimento urbano, 

as possibilidades em portas interagem 

com a arquitetura conceitual do 

empreendimento, fazendo parte do 

PREDIAL
CONCEITO

projeto de forma ativa.

A porta é o primeiro móvel entregue 

junto com uma obra predial.



CONCEITOPREDIAL 



CONCEITOPREDIAL 



RESIDENCIAL
CONCEITO

A Apen Portas imergiu em entender 

como é o novo jeito de morar. Enquanto 

tudo lá fora começou a mudar com 

a pandemia, algo incrível começou a 

acontecer: o lado de dentro de nossas 

casas se transformou. Tudo isso para 

nos cuidar, inspirar, criar, estudar, 

trabalhar, aprender e a se aproximar 

dos que mais amamos. Estamos fazendo 

os arquitetos se surpreenderem com o 

que se pode fazer em texturas, cores e 

dimensões.



CONCEITORESIDENCIAL



CONCEITORESIDENCIAL



CONCEITORESIDENCIAL



POSSIBILIDADES



Feitas sempre sob medida, nas 

opções Louro Freijó, Teka e Pintura 

Unicolor, as portas de entrada 

em madeira nobre Apen são um 

PORTAS DE 
ENTRADA EM 
MADEIRA NOBRE

importante elemento decorativo na 

hora de compor o visual da fachada 

de residências ou áreas sociais. 

Com múltiplas funções, promovem 

segurança e privacidade, além de 

implementarem um ar de elegância e 

sofisticação para o seu projeto.

POSSIBILIDADES



A porta pivotante é símbolo de sofisticação 

e elegância - ainda mais as produzidas pela 

Apen. Com dimensões de até 1800mm de 

largura e 2700mm de altura, que ajudam 

na imponência da porta, elas são leves no 

PORTAS 
PIVOTANTES

funcionamento e podem ser feitas com 

acabamentos diferentes de cada lado. A 

atenuação acústica pode ser alcançada 

com o uso de guilhotina na parte superior 

e inferior.

POSSIBILIDADES



POSSIBILIDADES

PORTAS 
DE
CORRER

Além de otimizar espaços e 

integrar ambientes, a porta 

de correr pode ser uma ótima 

alternativa para atender grandes 

vãos, entregando amplitude e 

altura. Tudo isso com suavidade 

e leveza.



As portas clássicas da Apen são 

atemporais. Com design requintado e 

elegante, nunca saem de moda e chamam 

muita atenção. 

Os tons suaves, guarnições robustas, 

PORTAS 
COM DESIGN 
CLÁSSICO

pinturas laca e sóculos inferiores e 

superiores, são inspirados na arquitetura 

europeia, contribuindo no visual 

sofisticado e luxuoso de ambientes com 

estilo clássico.

POSSIBILIDADES



Mesmo em locais onde a altura dos 

vãos de porta sejam tradicionais, as 

portas com guarnição painel Apen são 

uma ótima opção para ambientes onde 

se busca dar a sensação de pé direito 

maior.

PORTAS COM 
GUARNIÇÃO 
PAINEL

POSSIBILIDADESPOSSIBILIDADES

A guarnição painel acompanha a folha 

da porta, com a possibilidade de ter 

uma face de cada cor ou, ainda, a 

utilização do painel em apenas um dos 

lados ou nos dois.

Padrão Gianduia Trama



A boiserie é muito comum em ambientes 

clássicos. Quando utilizada em linhas 

retas, traz aconchego e nostalgia a 

ambientes contemporâneos. Quando 

utilizada em portas com cores claras e 

neutras, traz um efeito discreto, mas 

PORTAS 
COM 
BOISERIE

cheio de estilo. Quando utilizada com 

cores vibrantes, pode trazer ousadia aos 

ambientes.

A Apen Portas oferece boiserie em todos 

os padrões de sua coleção.

POSSIBILIDADES



PORTAS
DE
GIRO

POSSIBILIDADES

As portas de giro, apesar de tradicionais, 

possibilitam harmonia entre os padrões 

dos móveis e pisos acompanhando seu 

revestimento. Os modelos podem ser 

elegantes, com linhas clássicas que 

assumem uma linguagem moderna, 

ou com a utilização de revestimentos 

melamínicos com alta resistência e 

acabamento homogêneo.



As portas face painel podem ser 

trabalhadas em diferentes padrões, 

trazendo o brilho e elegância do padrão 

Pau Ferro Cristallo, ou o acabamento 

mate de ambientes mais sóbrios.

PORTAS
FACE PAINEL

POSSIBILIDADES



As portas piso teto Apen proporcionam a 

sensação de um pé direito maior, trazendo 

mais elegância aos espaços. 

Fornecemos elas com medidas 

personalizadas, podendo ter acabamentos 

e texturas diferentes em cada lado da 

porta. E podem ser de correr, pivotante ou 

de giro, atendendo a todas as demandas 

dos projetos arquitetônicos.

PORTAS 
PISO TETO

POSSIBILIDADES

PORTAS 
FACE 
PAINEL

POSSIBILIDADES

Concebidas para tornar os ambientes mais 

homogêneos, as portas face painel passam 

a impressão de áreas maiores, aplicando 

o mesmo padrão escolhido na porta e no 

painel instalado na parede.

Uma porta nivelada junto ao painel 

fixado na parede permite que ela fique 

praticamente oculta, proporcionando 

um agradável efeito óptico que reduz a 

sensação de limitação de espaço.



O design minimalista é visto como 

a grande tendência da arquitetura 

no momento. Oferecemos soluções 

em portas de giro, de correr e 

pivotante com cores neutras e linhas 

PORTAS 
COM DESIGN 
MINIMALISTA

simples, que valorizam a modernidade 

e a tecnologia, sem perder praticidade 

e facilidade de instalação, todas 

possibilitando regulagem para absorver 

variações de espessura das paredes.

POSSIBILIDADES

DETALHE
PUXADOR CAVA

Nossas portas com design minimalista, 

além de batentes finos e delicados, 

podem contar com o puxador cava: um 

detalhe elegante que traz charme e 

leveza para a peça.



As portas minimalistas são tendência 

para integração em grandes vãos, sem 

tirar a visibilidade dos ambientes. Podem 

ser utilizadas em portas deslizantes 

telescópicas, com parte fixa, ou ainda 

pivotantes.

PORTAS 
MINIMALISTAS

Estruturadas em perfis minimalistas de 

alumínio, podem ser 100% envidraçadas, 

com fechamento parcial ou total, com a 

utilização dos diferentes revestimentos da 

Apen Portas.

POSSIBILIDADES



Oferecemos a possibilidade de 

personalização em portas prediais, com 

numeração e faces diferentes em cada 

lado da folha, agregando ainda mais 

valor ao imóvel.

POSSIBILIDADES

PORTAS PREDIAIS
PERSONALIZADAS



São muitas possibilidades para atender 

as necessidades de cada ambiente 

do seu projeto, com personalização e 

customização, seguinte a inspiração 

arquitetônica da obra.

AMPLAS 
POSSIBILIDADES 
PARA O SEU 
PROJETO

POSSIBILIDADES



INSPIRAÇÕES

INS
PIRA
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INS
PIRA
ÇÕES

off white quadratta

INSPIRAÇÕES



INS
PIRA
ÇÕES

thassos

INSPIRAÇÕES
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ITAPUÃ

MARSALA

FREIJÓ PURO

TRAMA GRAFITE

TRAMA GIANDUIA

PRETO

PAU FERRO

NOGUEIRA CAIENA

CINZA SAGRADO

OFF WHITE QUADRATTA

THASSOS

BRANCO DIAMANTE

ACABAMENTOS

BRANCO PLUS

NUDE PLUS

Possiblidade de utilização de 
todos os padrões Duratex.



FECHADURAS

Rodapés de  7, 10 e 15 cm, lisos e 

frisados, nas opções em madefibra e 

com base de polímero.

RODAPÉS

ACESSÓRIOS

Podem ser feitos nas mesmas tonalidades 

das guarnições, mantendo a coloração 

padronizada com o passar do tempo.





www.apenportas.com.br

Rua Matheo Paoletti, nº 75, Bairro Santa Catarina

 CEP 95013-505 - Caxias do Sul - RS 

54 3211 9731 - apen@apenportas.com.br
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