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PAINEIS TERMICOS EM
FABRICA DE ALIMENTOS
Assinada pelo escritório LoebCapote Arquitetura e Urbanismo, a segunda fábrica da Danone
em Poços de Caldas, Minas Gerais, é envolta por painéis térmicos da lsoeste. A empresa
brasileira presente há mais de 30 anos no mercado de construção civil também
forneceu divisórias para as salas limpas, o que possibilitou uma obra mais ágil, sem resíduos
e com excelente acabamento, além de gerar estanqueidade e conforto térmico.
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lote com mais de 100 mil

O arquiteto Luis Capote explica que o

metros quadrados de área,

revestimento da fachada, com placas de 100 mm

dois blocos independentes, embora conectados por

de espessura, contribuiu para que a fábrica da

passarelas, foram projetados por Roberto Loeb e

Danone atingisse os níveis de temperatura e

Luis Capote, sócios do escritório paulistano LoebCapote

estanqueidade necessários na área interna.

Arquitetura e Urbanismo. O de menor escala, situado
na cota mais baixa do terreno, é destinado às atividades

Além de oferecer excelente acabamento arquitetônico,

administrativas da multinacional francesa do setor

por contar com exclusivo sistema de encaixes,

de alimentos. No outro, acontece a fabricação e

os painéis térmicos também possibilitaram ao

estoque de produtos voltados à nutrição infantil.

empreendimento, segundo o engenheiro Paulo Henrique
Fernandes, coordenador de Obra da lsoeste, velocidade

Diferentemente do volume administrativo, onde foram

na montagem e um canteiro limpo e sem desperdícios.

adotados pilares moldados in loco e vigas e lajes

já que os materiais são fabricados sob medida.

pré-moldadas de concreto, o edifício fabril
foi construído com sistema industrializado.
O fechamento lateral, fornecido e aplicado
pela empresa lsoeste, é composto por painéis
térmicos lsofachada Siliconizado. Esse produto
possui núcleo isolante em poliisocianurato [PIR)
e é revestido por placas de aço pré-pintadas, que
garantem mais durabilidade de cor e brilho.

AS SALAS LIMPAS DD BLOCO ADMINISTRATIVO
RECEBERAM PAINÉIS ISOJOINT•, PORTAS
GIRATÓRIAS E SISTEMAS PASS THROUGH

