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A K•LINE LANÇA A SURFACE, UMA NOVA 
COLEÇÃO DE PORTAS DE ENTRADA DE 
FOLHA COPLANAR.

A coleção SURFACE convida-o a uma nova experiência sensorial. A sua folha 
monopainel coplanar permite um alinhamento perfeito da porta com o caixilho 
pela parte exterior para um desenho com a máxima pureza de linhas. Combina a 
sobriedade contemporânea de uma superfície plana com a intensidade emocional 
de um jogo harmónico de luzes e sombras, alumínio e cerâmica, diversidade de 
texturas... Bem-vindo ao mundo da pureza e da elegância.



A subtil combinação de materiais é 
outra grande novidade da coleção 
SURFACE.

Nada foi deixado ao acaso para 
transmitir elegância: o alumínio, a 
cerâmica e o vidro misturam-se em 
harmonia com uma montagem de 
precisão milimétrica.

A K•LINE lança a QUATUOR, 
um sistema de decoração com 4 
acabamentos sublimes graças ao efeito 
da matéria.

Para o mesmo modelo de porta 
de entrada, pode-se escolher 
um revestimento de cerâmica 
perfeitamente integrada:

   - efeito BÉTON (cimento) para um 
      aspeto contemporâneo

   - cor OXYDE (óxido) decorada com
      subtis tonalidades castanho-
      avermelhado

   - aspeto BOIS (madeira), de aparênci
      a aconchegante e  atemporal

   - ou o surpreendente acabamento 
      ONDE, esculpido na chapa de aluminio 
      lumínio, para jogar com a luz e as
      perspetivas.

 
JOGO DE MATERIAIS
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A coleção SURFACE convida-o a uma 
nova experiência sensorial. Combina 
a sobriedade contemporânea de uma 

superfície plana com a intensidade 
emocional de um jogo harmónico de 

luzes e sombras, alumínio e cerâmica, 
diversidade de texturas.

Um elemento essencial da nova 
coleção SURFACE é a folha coplanar, 

perfeitamente alinhada com o caixilho 
pelo lado exterior para um desenho com 

a máxima pureza.

Nada interrompe a continuidade 
das linhas: superfície plana, formas 

geométricas perfeitamente integradas 
em altura e largura, integração subtil 

dos acessórios... A gama SURFACE 
eleva os limites da pureza de linhas e da 

elegância.

 
PUREZA DE LINHAS

Folha coplanar 

A folha está 
perfeitamente 
alinhada com o 
caixilho

A folha fica 
ligeiramente 
por trás do 
caixilho

Folha coplanar da coleção Folha com revestimento tradicional 
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Se o desenho do modelo é importante, 
não menos o é a combinação com o 
fecho exterior.

Nada deve ser deixado ao acaso na 
escolha do manípulo.

Prestámos uma especial atenção a esta 
harmonia. Por isso, a K•LINE criou 3 
novos manípulos com finas incrustações 
de cerâmica para estas novas portas.

Além disso, os modelos mais depurados 
possuem puxadores de barra e uma 
tampa de cilindro nivelado de grande 
sobriedade.

 
QUALIDADE NOS PORMENORES



Quando o desenho se depura ao máximo, 
os pormenores saltam à vista. Por 

isso, para esta nova coleção, a K•LINE 
prestou uma especial atenção aos 

acabamentos, fazendo “desaparecer” 
todos os elementos técnicos para 

conseguir a máxima depuração estética.

Assim, a junta de acabamento preto alisa 
as entradas e saídas do rebaixo da folha. 
Mais lisa, mais uniforme, proporciona à 

folha uma elegância única.

A parte inferior da folha possui um 
rodapé de alumínio aplainado para a 

proteger de salpicos exteriores. Graças 
ao encaixe perfeito, torna-se um 

elemento cem por cento decorativo.

O cuidado extremo no pormenor nota-
se também no remate de solo plano de 

alumínio anodizado, que dispõe de uma 
drenagem invisível e de um veda-portas

De cor preta, o que permite limitar ao 
máximo a sujidade.

Por último, outro bom exemplo de 
integração de elementos: a goteira. Em 

vez de estar situada sobre a folha, como 
é habitual, aqui é totalmente invisível, o 
que reforça a enorme pureza de linhas 

desta coleção.

 
DESENHO E

 
TECNOLOGIA
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