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1.100 empregos
diretos

Reflorestamento
próprio 

Geração da própria
energia consumida

65.000m² de área
construída

4.000 portas
por dia

A Rohden está no mercado desde 1938 e sempre preza pela qualidade 
em seus produtos e pelo respeito aos clientes, acionistas, fornecedores e 
colaboradores.

Esse respeito se estende também ao meio ambiente. Ela investe em 
reflorestamento para dispor da sua própria matéria-prima para produção das 
portas. E ainda, seus resíduos sólidos e subprodutos florestais são utilizados 
para alimentar uma usina termoelétrica que gera a energia consumida pela 
empresa. 

Os anos passam e a Rohden Portas continua se adaptando. Inovação, 
tecnologia, melhorias nos processos de produção e controle de qualidade, 
comprometimento e expansão contínua no mercado nacional e internacional 
consolidam sua presença no setor de construção civil.
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KIT
PORTA
PRONTA
O Kit Porta Pronta tem padrão de qualidade Rohden em 
cada detalhe. Um conjunto que você pode receber montado, 
parafusado e pintado, otimizando tempo sem abrir mão da 
qualidade e beleza.

Ele é ideal para ambientes internos e pode ser encontrado na 
cor branca, variações de bege e cinza, preta ou em padrão 
amadeirado. Cria conexão com a decoração e facilita a 
padronização da obra.
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acetinada

06Sofisticação e beleza definem a Porta Lisa Acetinada. Esse tipo de pintura 
tem brilho intermediário entre o fosco e o semibrilho, onde os reflexos 
são discretos e reduzidos. São inúmeras as possibilidades para compor 
ambientes únicos e aconchegantes, atendendo consumidores exigentes 
com acabamentos impecáveis.



rohden.com.br

aLto brilho 

07A Porta Branca Alto Brilho tem identidade exclusiva. Ela colabora 
para destacar a decoração, pois cria pontos de luz e reflexos 
conforme os móveis do ambiente. Tem um charme especial, pois 
impacta e chama a atenção devido a sua luminosidade.
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MONZA | RLMF#2303 VENEZIA | RLMF#2310 MILANO | RLMF#2311 TORINO | RLMF#2324PAVIA | RLMF#2315

M O D E L O S  C O M  F R I S O  E M  B A I X O  R E L E V O

FRISO
EM BAIXO RELEVO
A Porta com Friso em Baixo Relevo se faz presente na 
decoração de forma marcante. Não se prendendo a 
padrões, ela pode ser fabricada em diversas dimensões e 
com modelos diferentes de traçados.
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M O D E L O S  C O M  F R I S O  E M  A L U M Í N I O

LIVERPOOL | RLMA#01 LEEDS | RLMA#02 OXFORD | RLMA#03 LONDON | RLMA#04

FRISO
Em ALUMÍNIO

A Porta com Friso em Alumínio é o requinte aliado a modernidade. O 
detalhe do friso faz toda a diferença na composição de um ambiente 
contemporâneo, já que passa ao espaço suavidade e beleza.
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CLEAN
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Elaborada para acolher a tendência minimalista, se conecta com 
facilidade aos demais elementos que buscam essa mesma proposta 
no ambiente.  O que mais se diferencia este modelo é o número 
reduzido de elementos estéticos.  Demanda porém o vão da parede 
requadrado, já que não incorpora vistas ao redor do batente.
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RETRÔ

rohden.com.br

A Porta Retrô vem com a proposta de relembrar uma porta antiga de 
almofada. Com um friso sutil, ela é uma porta tradicional no mercado 
externo, já que colabora sendo um detalhe singular ao espaço. É ideal 
para projetos modernos, pois oferece maior identidade aos demais 
elementos.
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NUMERAÇÃO EM
BAIXO RELEVO
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Ideal para projetos comerciais, a Porta com Número em Baixo Relevo 
é indicada para projetos que precisam de identificação nas portas, 
sem prejudicar o design do ambiente. Neste modelo a informação se 
faz presente de maneira sutil e contemporânea.
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UP DECK
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A UP DECK, porta inovadora em isolamento acústico, tem uma característica 
única que é o duplo contato da porta com o batente. Com sua estrutura 
maciça de 45 mm da folha de porta, ela é a opção perfeita não só para 
estúdios de música, mas também para cômodos do imóvel – comercial ou 
residencial – que necessitam de maior privacidade acústica. Ela se encaixa 
em projetos inovadores, atribuindo total beleza ao espaço.
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Opção de Cores:

COLORS
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Argila Alabaster Titanium Nanquim Fendi

A Porta Colors carrega consigo muita autenticidade. Além de 
transmitir energia ao ambiente, oferece um visual equilibrado ao 
espaço. Em certas combinações de cores pode gerar contraste 
e chamar atenção, sendo um elemento indispensável em projetos 
arquitetônicos ousados.
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AMADEIRADA
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A Porta Amadeirada em tons claros combina com tudo. Ela atende 
propostas das mais sofisticadas até as mais simples, pois é cheia de 
estilo e colabora para uma harmonização acolhedora do ambiente. Sua 
capacidade de ser versátil se encaixa perfeitamente na personalidade 
dos moradores.
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DE CORRER
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As portas de correr Rohden são perfeitas para quem precisa 
economizar espaço. Elas são aplicáveis em qualquer 
ambientes e permitem customização.

As portas de correr Rohden otimizam o espaço de quartos, 
closets, banheiros e cozinhas. Elas possibilitam mais opções 
de aproveitamento e acomodação de móveis, prateleiras e 
estantes. Beleza e bom gosto que valorizam cada detalhe do 
seu empreendimento, sempre com qualidade e praticidade 
dos produtos Rohden.



A Porta Dobrável se abre para as laterais, se acumulando em 
pequenos módulos. Ela é uma aposta certeira para diversos estilos 
de projetos, pois otimiza espaços e ajuda a ampliá-los e integrá-los 
sem prejudicar a visão do ambiente. Contribui para um resultado 
simétrico e aconchegante.

A Porta Flat Slotted Louver, também conhecida como Porta Closet, 
é a melhor escolha quando o assunto é ventilação. Ela conta com 
painel plano ranhurado muito discreto e pode vir em pares como 
bifolds ou como portas de girar. De aparência elegante, ela torna 
o ambiente mais suave, sendo uma ótima opção para passagens 
interiores.

As folhas de Porta de Madeira da Rohden para o mercado Europeu 
e Norte Americano são fabricadas em vários modelos, com diversas 
opções de acabamento. Essas portas de uso interno são pensadas 
para extrair o máximo de praticidade e durabilidade, e ainda, estar 
dentro do estilo e necessidades que cada ambiente exige.

A Barn Door, conhecida como Porta de Celeiro, é uma forte tendência 
nos Estados Unidos e na Europa. Ela se difere das demais portas de 
correr, pois suas ferragens ficam expostas no ambiente, passando 
um ar rústico devido a madeira crua e ferragens pesadas. Muito 
funcional e prática de abrir e fechar, não limita a criatividade e pode 
ser usada em qualquer espaço.

PATIO DOOR Flat Slotted Louver

Clear/Knotty/PrimedBARN DOOR

017O QUE
EXPORTAMOS
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PORTA SHAFT

RODAPÉ
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018As áreas comuns também merecem especial atenção no projeto, 
valorizando cada unidade residencial ou comercial mesmo nas partes 
de serviço. Pensando nisso, a Rohden produz as portas Shaft, uma 
linha com acabamento idêntico às outras aberturas que mantém a 
unidade arquitetônica. Perfeitas para proteger painéis elétricos, 
tubulações, lixeiras, etc. 

Investir no acabamento é se preocupar com a autenticidade do 
ambiente. São os pequenos detalhes que podem mudar a essência 
do espaço. O rodapé protege a pintura das paredes e oferece um 
visual mais sofisticado para a decoração.



DETALHES

ESTRUTURA CONSTRUTIVA

Opção de acabamento 
em 90°. Batente/Vista reguláveis.

Opção de acabamento 
em 45°.

Aplicação de borracha 
acústica. Serve de proteção 
e evita barulho ao fecha-lá.

Utilização de HDF como 
base para o revestimento 
melamínico.

HDF

Quadro em 
madeira

Reforço
Fechadura

Acabamento

Miolo 
Madeira

Vista (Alizar) ajustável

Batente marco
em madeira

Porta

Acabamento com
Borracha Acústica
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Batente Parafusado

VISTA (Alizar)

ALTURA
2,15m

LARGURA
5 a 7cm

ESPESSURA
1,4cm

BATENTE (Marco)

ALTURA
2,13m

LARGURA
9 a 23cm (de 2 em 2cm)

PORTAS

ALTURA
 2,10m

LARGURA
60, 62, 70, 72, 80, 82, 90, 92cm

ESPESSURA
3,5cm
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Rohden Portas e Painéis Ltda.

Fone: 47 3563-9100 - comercial@rohden.com.br
BR-470 - km 173 - nº 3.400 - 89.172-000 - Pouso Redondo - SC

rohden.com.br
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