


ESTAMOS PRONTOS
PARA TE SURPREENDER
MAIS UMA VEZ
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A Laguna é uma empresa especializada no de-
senvolvimento de portas e janelas de alto pa-
drão, tendo como diferencial um atendimento 
personalizado, do começo ao fim da sua obra. 
Formada por uma equipe de profissionais al-
tamente qualificados, a Laguna é liderada por 
engenheiros com ampla experiência em solu-
ções de aberturas. Possui matriz na cidade de 
Cascavel — PR, expandindo para o mercado in-
ternacional com filial na Cidade do Leste — PY. 
Com a missão de fornecer serviços e produtos 
de altíssima qualidade, a Laguna sempre está 
em busca da tecnologia, com soluções inteli-
gentes e funcionais para sua obra.

Laura R. Formentini e Richard Passos, engenheiros civis e 
sócios-diretores da Laguna Esquadrias e Portas.
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Showroom e sede administrati-
va da Laguna Esquadrias e Portas. 
Com área total de mais de 360 m², 
localizado em Cascavel — PR.
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ESQUADRIAS DE PVC

As Esquadrias de PVC são as melhores opções 
quando se procura conforto térmico e acústico, 
aliado ao alto padrão estético e desempenho fun-
cional. Com um sistema de multicâmeras, reforço 
interno em aço galvanizado e cantos soldados ele-
trotermicamente, garantem maior resistência, se-
gurança e vedação para sua obra. Permitem a exe-
cução das mais variadas e complexas soluções de 
aberturas e diferentes cores, tornando cada obra 
exclusiva e personalizada para cada cliente.
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A Laguna possui uma equipe de En-
genheiros Civis com ampla expe-
riência na área, que fazem o acom-
panhamento de sua obra a partir do 
momento em que a empresa é con-
tratada. Como resultado temos a per-
feita vinculação dos vãos para receber 
as aberturas, um processo de extrema 
importância para a excelência na ins-
talação e funcionamento das esqua-
drias, atendendo todas as expectati-
vas de desempenho almejadas.



CONHEÇA ALGUMAS
DE NOSSAS OBRAS
JÁ EXECUTADAS
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Controle instantâneo de privacidade, 
permite transformar o vidro transparen-
te em opaco (e vice-versa) com apenas 
um toque de botão.

SWITCH GLASS
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PORTAS DE ACM

Para quem busca tecnologia, durabilidade, varie-
dade de cores, modelos e dimensões, o ACM é a 
melhor opção. Com estrutura 100% em alumínio 
revestido com chapas de ACM, que possuem até 15 
anos de garantia, o resultado são portas que aliam 
durabilidade, leveza e acabamentos perfeitos. As 
portas em ACM da Laguna não possuem padrões 
de tamanhos, cores e frisos, o quer permite que 
sua porta seja única e exclusiva, podendo assim 
ser o grande destaque da sua fachada.
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CONHEÇA ALGUMAS DE
NOSSAS PORTAS DE ACM
JÁ EXECUTADAS
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PORTAS DE MADEIRA MACIÇA

As portas de madeira maciça da Laguna são feitas 
a partir de madeira Teca (Tectona grandis), a qual 
possuí uma resina oleosa em sua composição, 
proporcionando maior resistência comparada as 
demais madeiras no mercado. Além disso, as por-
tas possuem um sistema de ferragem estrutural 
e acabamento em Verniz PU, assegurando maior 
durabilidade e acabamento sofisticado. Na Laguna 
cada porta é única, com grande variedade de frisos 
e modelos, que tornam sua obra ímpar e exclusiva.
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PORTAS DE ALUMÍNIO

A linha de portas de alumínio da Laguna se desta-
ca, pois nela é utilizado um sistema de perfis mais 
robustos, que proporcionam, além de maior resis-
tência e imponência ao kit, inúmeras possibilida-
des de modelos e composições. Por ser um mate-
rial leve, permite a execução de portas de grandes 
dimensões com excelente funcionamento. O aca-
bamento é feito com pintura eletrostática, garan-
tindo baixa manutenção ao longo do tempo.
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PORTAS ESPECIAIS

Portas ímpares, desenvolvidas pela Laguna, em 
busca de resultados que saiam do usual e desper-
tem a arquitetura do ambiente. Podem ser revesti-
das com pedras, mármores, porcelanatos, lâminas, 
mdf, entre outros materiais. Seguindo uma tendên-
cia mundial, trouxemos nesta linha a possibilidade 
de aplicar na porta o material que você almejar, 
ampliando grandiosamente a diversidade de mo-
delos, cores e texturas para valorizar a entrada de 
cada cômodo.



31



32



33



34

PORTAS INTERNAS

Os kits de portas internas da Laguna são voltados 
para obras de alto padrão. Com design sofistica-
do e acabamentos perfeitos, proporcionam alto 
desempenho estético e funcional. Todo o kit é re-
vestido em PVC, material com 10 anos de garantia 
contra amarelamento e fissuras. Possui alta resis-
tência a choques mecânicos, facilita a limpeza e 
possui grande variedade de cores e modelos.
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CONHEÇA ALGUMAS
DE NOSSAS OBRAS
JÁ EXECUTADAS
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PORTAS EMBUTIDAS NA PAREDE

Usando o sistema Eclisse, a Laguna oferece muito mais se-
gurança e funcionalidade em portas embutidas. Com fecha-
mento que pode ser feito em alvenaria ou drywall, as portas 
embutidas da Laguna permitem a substituição ou acesso 
para manutenção, sem obstrução da parede. Portas que não 
ocupam espaço nos ambientes, únicas e tecnológicas.
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PORTÕES SECCIONADOS

Os portões seccionados são considerados o ápice em so-
fisticação, qualidade e inovação. Possuem alto nível de 
acabamento e design, proporcionam conforto, isolamen-
to térmico e acústico. Facilitam a limpeza, vedando con-
tra ventos, poeira e água. São portões de alto padrão tec-
nológico, que possuem sensores de proteção, sistemas 
de segurança e são livres para acionamento manual. Com 
abertura vertical, permitem estacionar o veículo bem em 
frente ao portão e, por ser um material leve, possibilita 
vão de abertura de até 11 metros, em pano único.
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BRISES METÁLICOS

Podendo ser de caráter arquitetônico ou fun-
cional, os brises são elementos que propor-
cionam um toque especial a fachada e geram 
privacidade para o ambiente. Feitos com es-
trutura metálica, podem ser revestidos em 
ACM ou receber pintura especial, fazendo 
com que a porta de entrada e os brises te-
nham o mesmo acabamento. A Laguna inovou 
ao adicionar a sua lista de produtos, mais es-
ses elementos.
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RODAPÉS

A linha de rodapés da Laguna é fabricada em 
PVC Wood, revestido com PVC em alturas pa-
drões de 7, 10 e 15 cm, mas, ainda assim, é pos-
sível adaptar a alturas personalizadas. São imu-
nes a cupins, resistentes a umidade e a choques 
mecânicos, não amarelam e são fáceis de limpar.
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