Sauerland Spanplatte
A empresa
Soluções para a melhor porta!

Produção e Matriz / Fábrica de Arnsberg

Produção e Centro de Serviço / Fábrica de Gotha

Sauerland Spanplatte – A empresa
Desde 1951,  a Sauerland Spanplatte produz
painéis extrudados de alta tecnologia para
a indústria de portas. Com 37 prensas
e uma produção anual de 600.000 m3,
a empresa é a maior fabricante e com
mais experiência neste tipo de painel com
base de madeira ao redor do mundo.
Nossas qualidades resultaram no sucesso
em se tornar líder de mercado e estabelecerse com firmeza nos mercados internacionais
de portas.

Sauerland Spanplatte

ALEMANHA
Arnsberg Gotha

Opções de painéis da Sauerland

Desenvolvimento e pesquisas
contínuas resultaram em uma
grande diversidade de produtos.
As características técnicas dos
painéis Sauerland oferece
a solução correta para cada
demanda e cumpre todos
os requisitos da produção
moderna de portas.

Painel tubular

com diâmetro
máximo de tubo

Painel tubular

com diâmetro
reduzido de tubo

Painel sólido
de 1 camada

Isolamento acústico

28 dB

30 dB

32 dB

Proteção contra fogo

15 min

30 min

até 60 min

Proteção contra o clima

classe a

classe b

classe b / c

Espessura
10 a 42 mm Painéis sólidos
18 a 90 mm Painéis tubulares

Comprimento
600 a 1.200 mm
Tamanhos de linha de prensas

Largura
900 a 2.100 mm

Peso
210 a 650 kg/m3

Painel sólido
roteado

Painel sólido
de 2 / 3 camadas

Painel sólido
de 3 camadas

com cortiça ou compósito
de cortiça com borracha

Tubos
Diâmetros diferentes de tubos
Espaçamentos diferentes de tubos
Seções sólidas em painéis tubulares

Painéis de
várias camadas

32 dB

37 / 39 dB

42 dB

44 dB

30 min

30 min

30 min

até 30 min

classe b

classe b / c

classe b / c

classe b / c

Soluções para a melhor porta!

Qualidades da Sauerland

1. Matérias-primas
Os resíduos de serragem não tratados são
uma opção ambientalmente correta para
a produção. Os painéis Sauerland cumprem
com o padrão E1 para a redução de
formaldeído e pode ser fornecido com
qualidade PEFC™ e FSC®.

3. Soluções individuais
Os painéis roteados, construções
"sanduíche", assim como componentes
diversos de portas cobrem os mais
altos requisitos técnicos e garantem
uma produção econômica.
4. Apoio de aplicação
Provamos sempre que damos a mesma
importância da produção à tecnologia
de aplicação. O Centro de Serviços
da Sauerland é amplamente aceito e
valorizado pelos nossos clientes.

2. Controle de qualidade
O processo de produção está sujeito aos
controles de qualidade contínuos de matériaprima e produtos acabados. As construções
que usam os Painéis Sauerland foram testadas
e certificadas por instituições oficiais ao redor
do mundo.

5. Disponibilidade constante
Nosso amplo armazém garante a
disponibilidade contínua de tamanhos
padrão e produtos feitos mediante
solicitação.

Soluções para a melhor porta!

português
Benefícios dos paineis
tubulares Sauerland
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