
Better  
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better  
World



Mais de 
30 anos de 
crescimento
constante e
sustentável



A HUURRE é o fabricante de painéis sandwich isolantes 

e cerramentos metálicos para fachadas e coberturas 

líder no sector.

A empresa foi fundada em 1988, graças a duas empresas 
especializadas no desenho e fabricação de painéis 
isolantes.

Em 2005, a HUURRE adquiriu a empresa TECZONE e a 
sua filial TECZONE FRANCE, especializadas no desenho 
e fabricação de sistemas inovadores para cerramentos, 
fachadas, coberturas ligeiras e sistemas de divisórias, 
consolidando assim a sua presença no sector da 
construção e reforçando a sua liderança.

Em 2018, a HUURRE foi integrada no grande grupo global 
de sistemas de isolamento e envolventes de altas 
prestações Kingspan. Em conjunto com a multinacional, 
os projetos de investigação especializaram-se na 
inovação em materiais, no desenvolvimento de núcleos 
isolantes de altas prestações e na melhoria da eficiência 
energética, tanto das instalações próprias, como dos 
edifícios construídos com as nossas soluções. 

Com mais de três décadas de crescimento constante 
e sustentável, a HUURRE converteu-se na empresa 
de referência do sector: uma empresa inovadora, 
vanguardista com um excelente posicionamento de 
marca e uma alta reputação no mercado.

1988

2005

2018

2022



Kingspan 
Insulated
Panels  
Europa  
Meridional 
2021

194 M  
Faturação

65%  
Quota do mercado 
de painéis frigoríficos 
em Espanha

10%  
Quota do mercado 
de painéis frigoríficos 
em França

34 M €  
Venda de painéis 
frigoríficos em Espanha 
e Portugal

13 M €  
Venda de painéis 
frigoríficos em França

35%  
Exportação

2,6 M €  
Venda de painéis 
frigoríficos no Benelux

6 M €  
Venda de painéis 
frigoríficos a outros países

220  
Empregados

Dados do sector de painéis frigoríficos
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4 linhas 
de produção 
contínua de painéis

7800 tM  
de madres

5 M m2  
de painéis

55 M m¹  
de miniperfis

0,6 M  
de remates

Dados do sector de painéis frigoríficos
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Os nossos 
compromissos
Fidelidade.
Inovação.
Excelência.
Planet 
passionate.
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A HUURRE tem como principal prioridade as necessidades dos seus 
clientes, colocando à sua disposição a sua vasta experiência, know-how  
e conhecimento do mercado.

A sua política empresarial baseia-se em estabelecer relações comerciais 
duradouras, a longo prazo e de alto valor acrescentado para os seus 
clientes.

Desde que foi fundada, a inovação 
tem sido um dos motores do 
crescimento da HUURRE. 
Foi pioneira no desenvolvimento  
e fabricação de novos sistemas  
e produtos que, hoje em dia, são 
de uso comum.

Atualmente, a HUURRE continua a 
dedicar uma atenção permanente  
e importantes recursos à 
Investigação, ao Desenvolvimento  
e à Inovação, colocando  
as suas soluções construtivas na 
vanguarda tecnológica do sector.

Serviço e fidelidade  
ao cliente

Confiança

Know-how

Investigação

Inovação

Desenvolvimento

30
anos de 

experiência  
no sector
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Excelência  
na produção 

Processo de fabricação CIM
Os painéis sandwich isolantes da HUURRE são 

fabricados mediante um processo contínuo, 

integralmente controlado por computador 

e monitorizado em permanência. O sistema 

garante a rastreabilidade absoluta de todos 

os materiais utilizados na fabricação, desde a 

sua receção nas instalações da HUURRE até ao 

momento da entrega do painel acabado ao 

cliente.

Aço de qualidade garantida
Para a fabricação dos seus produtos, a HUURRE 

utiliza unicamente chapa galvanizada de aço 

estrutural, de qualidade certificada, laminada 

por empresas siderúrgicas líderes do sector. 

E, para responder ativamente à emergência 

climática global, oferece Aço Verde sustentável 

nos seus painéis.

A HUURRE entende a inovação como um processo integral e transversal de melhoria 

constante, não só dos seus produtos, como também dos seus processos produtivos e de 

gestão de equipamentos. Em consequência, desenvolveu métodos de fabricação mais 

eficientes e implantou um sistema de produção flexível que lhe permite reduzir os prazos de 

entrega, otimizar os custos e obter nos seus produtos a melhor certificação e garantia de 

qualidade do sector.



PLANET PASSIONATE é a estratégia 
integral de sustentabilidade do 
Kingspan Group, o grupo multinacional 
no qual está integrada a HUURRE. Estes 
são os objetivos estabelecidos pelo grupo 
Kingspan para dar resposta aos grandes 
problemas apresentados pelas alterações 
climáticas, a circularidade  
e a proteção do meio ambiente.  
A estratégia de sustentabilidade da HUURRE  
está em linha com estes objetivos.

Planet 
passionate
Para proteger o planeta, é 

necessário evitar um aumento 
de 1,5 ºC da temperatura 

global ao longo deste 
século, reduzindo, para 

isso, as emissões de 
carbono a zero a nível 

mundial em 2050.

Emissões
Fabricação com zero emissões 

de carbono até 2030. Redução 

em 50% das emissões de CO2 

dos produtos dos parceiros 

fornecedores primários 

até 2030. Veículos da 

empresa com zero 

emissões até 2025.

Energia
Aumento 

da utilização 

direta de 

energia renovável 

até 60% e acréscimo 

da energia renovável 

gerada nas fábricas próprias 

até 20% em 2030. Instalação de 

painéis solares fotovoltaicos em 

todas as fábricas próprias até 

2030. 

Circularidade
Mil milhões de garrafas de PET recicladas 

nos processos de fabricação até 2025. 

Todos os isolamentos QuadCore® 

utilizarão PET reciclado até 2025. Zero 

resíduos da empresa em aterros até 2030.

Água
5 projetos ativos  

de limpeza dos mares  

e oceanos até 2025.

100 milhões de litros de 

água da chuva recolhidos 

até 2030.

9
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Núcleo PIR
A HUURRE foi o primeiro fabricante a 
introduzir em Espanha os painéis de 
aço com núcleo de poliisocianurato 
(PIR), com maior capacidade 
isolante e excelente comportamento 
perante o fogo (classe B,s1,d0), que, 
paulatinamente, estão a substituir no 
mercado os tradicionais painéis com 
núcleo de poliuretano (PUR).

Núcleo PIRM
No ano de 2007, fruto de um 
ambicioso projeto de I+D, a HUURRE 
desenvolveu  
o PIRM, uma nova fórmula que 
melhora as prestações do PIR. Os 
painéis com núcleo PIRM receberam a 
prestigiosa certificação internacional 
<FM Approved> com base em ensaios 
de fogo à escala real.

A bem sucedida trajetória 
da HUURRE deve-se, em 

grande parte, à sua constante 
aposta na investigação e no 

desenvolvimento de produtos 
inovadores com prestações 

superiores.

Inovação
como motor  
de desenvolvimento  
e qualidade
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Know-how
Atualmente, e graças ao know-how 
adquirido, a HUURRE está presente nos 
fóruns mais destacados de geração 
de conhecimento, investigação e 
desenvolvimento dos sistemas de 
painéis isolantes.

Núcleo QuadCore®

Com a integração no grupo Kingspan 
em 2018, a HUURRE especializou-se na 
investigação e desenvolvimento de 
núcleos isolantes de altas prestações. 
QuadCore® é a nova tecnologia de 
núcleo isolante híbrido de formulação 
própria fabricado pela HUURRE.

(Mais informação nas páginas 16-17)

Equipa profissional
Um dos maiores ativos da HUURRE é a sua 
equipa humana, um conjunto de profissionais 
altamente qualificados, experimentados, 
proativos e focados no desenvolvimento de 
soluções inovadoras e eficientes para satisfazer as 
necessidades dos seus clientes.
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Controlo de 
qualidade dos 
produtos e materiais
Controlo das matérias-primas
Todas as matérias-primas são inspecionadas à chegada 
às instalações da HUURRE mediante controlos de receção 
específicos para cada tipo de material, dessa forma 
garantindo que todos os componentes cumprem os seus 
elevados padrões de qualidade e que as suas prestações 
estão em conformidade com as normas de referência.

Controlo de qualidade dos produtos

A HUURRE aplica um rigoroso controlo de qualidade a todos 
os seus produtos acabados.

No caso dos painéis sandwich isolantes, realizam-
se, entre outros, ensaios de flexão, compressão e 
tração, condutividade térmica, densidade do núcleo, 
envelhecimento acelerado e controlos dimensionais.

Para os restantes produtos efetuam-se, entre outros, controlos 
dimensionais, geométricos, da qualidade das perfurações e 
punções, etc.

Prestações acreditadas em laboratório

Mediante auditorias nas instalações e campanhas de 
ensaios anuais, a marca de qualidade N da AENOR certifica 
os valores de comportamento ao fogo, resistência mecânica, 
isolamento térmico e estanquidade declarados pela 
HUURRE. Estes ensaios anuais em laboratórios independentes 
servem para comprovar os valores obtidos nos controlos de 
produção próprios na fábrica.

O seguimento do certificado ACERMI tem por base 2 
auditorias anuais com recolha de amostras para ensaios 
em laboratório externo, avaliação da rastreabilidade e 
resultados do plano próprio de controlo interno na produção.

O seguimento do certificado <FM Approved> tem por base 
auditorias anuais e o plano de ensaios no laboratório interno 
da HUURRE.
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Os nossos 
sistemas
para coberturas,  
fachadas,  
interiores  
e câmaras 
frigoríficas

Painéis  
para cobertura
com alto rendimento 
térmico e juntas que 
proporcionam uma 
total estanquidade.  
Núcleo PIR, PIRM.

Painéis  
para fachadas
com diferentes perfis de 
chapa, juntas macho 
e fêmea ocultas e um 
excelente acabamento 
arquitetónico.
Núcleo PIR, PIRM, 
QuadCore®.

Painéis de lã  
de rocha
para paredes, tetos e 
aplicações de isolamento 
e/ou absorção acústica.
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Painéis isolantes  
para câmaras 
frigoríficas, sectorização 
e reabilitação
Excelente comportamento 
perante o fogo. Núcleo PIR, PIRM, 
QuadCore®.

Acessórios 
como painéis com inserções 
de aço internas, portinholas 
de saída de fumos, fixações 
de estruturas e perfis, 
madres e sistemas de 
iluminação natural.

Perfis de chapa 
perfilada
de aço estrutural 
para coberturas.
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Painel frigorífico  
HI-QuadCore® F
Com um alto isolamento térmico 
(transmitância U de 0,8 W/m2K no painel 
com 230 mm de espessura), oferece a 
máxima segurança em caso de incêndio 
e é adequado para a sectorização contra 
o fogo. É fabricado com três acabamentos 
possíveis e com uma vasta gama de 
revestimentos com a máxima durabilidade. 

O novo núcleo 
isolante QuadCore®

QuadCore® é a nova tecnologia de núcleo isolante híbrido 
de formulação própria fabricado pela HUURRE.

A tecnologia QuadCore®, juntamente com a experiência 
e o know-how da HUURRE, oferece a máxima proteção 
aos edifícios e instalações e assegura a proteção do meio 
ambiente para as gerações futuras.

O segredo está  
na matéria cinzenta
É a estrutura exclusiva de 
microcélulas cinzentas do 
núcleo isolante QuadCore® 
que lhe confere as suas 
excelentes prestações de 
isolamento térmico, proteção 
contra o fogo, sustentabilidade 
e durabilidade.
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Excelente eficiência térmica
O núcleo isolante QuadCore® tem 
uma maior eficiência térmica com 
uma condutividade térmica lambda 
de 0,0189 W/mK (núcleo envelhecido).

Elevada sustentabilidade 
ambiental
A utilização dos painéis QuadCore® 
em envolventes mais finas permite 
reduzir as emissões do transporte e 
maximizar as energias renováveis 
utilizadas durante a sua fabricação.

Alta proteção contra o fogo
As microcélulas cinzentas do núcleo 
isolante QuadCore® proporcionam 
uma alta proteção contra o fogo 
e são a solução ideal para a 
prevenção contra incêndios em 
instalações frigoríficas, logísticas e 
edificação.

Alta 
durabilidade
Como não absorve humidade, as 
prestações funcionais não diminuem 
com a passagem do tempo, garantindo 
a sua alta durabilidade e evitando 
danos no painel e na estrutura do 
edifício.

Painel de fachada  
HI-QuadCore® KS1000 AWP
Fabricado com três opções de 
acabamento (liso, semiliso ou 
microperfilado), três opções de remate de 
junta e várias opções de revestimentos de 
chapa, inclui uma união macho e fêmea 
que oculta a fixação do painel, com junta 
comprimível para otimizar a estanquidade. 

Mais fino, 
mais leve, melhor.
As mais importantes 
prestações térmicas de 
QuadCore® implicam 
uma envolvente mais fina, 
proporcionando uma maior 
superfície interior, uma 
maior eficiência construtiva 
e um menor impacto 
ambiental.

Condutividade térmica declarada de produtos Huurre, considerando um núcleo envelhecido.
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Painéis isolantes para  
fachadas e coberturas

A gama de painéis sandwich HI da HUURRE 
proporciona um excecional isolamento 
térmico com uma espessura de painel 
mínima, oferecendo fachadas e coberturas 
termicamente eficientes e com um 
acabamento estético incomparável.

Além disso, os painéis com núcleo isolante 
PIRM cumprem os requisitos da  
certificação <FM Approved>.

Gama de soluções
Gama de painéis composta por 
diferentes soluções de cobertura e 
de fachada, com uma variedade 
de perfis exteriores e juntas de alta 
estanquidade, visando proporcionar 
um excelente acabamento 
arquitetónico.

Proteção contra o fogo
Gama de painéis disponíveis com 
núcleo isolante PIR (poliisocianurato) 
ou o novo núcleo PIRM (PIR 
melhorado) com excelente 
comportamento perante o fogo.

Variedade de acabamentos
Ampla gama de cores e revestimentos, 
projetados para garantir a 
durabilidade do painel, inclusivamente 
nos ambientes mais adversos.

Elevado isolamento térmico
O núcleo isolante rígido dos painéis 
proporciona um elevado isolamento 
térmico que supera amplamente 
a capacidade isolante de outros 
painéis do mercado, com uma 
condutividade térmica declarada de 
apenas 0,0217 W/mK (PIR).

Sistema integral que inclui todos 
os acessórios necessários para a 
execução completa (junta de 
cumeeira, remates, cobre-juntas, 
fixações, etc.).
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Painéis isolantes 
frigoríficos e de reabilitação
O entalhe macho e fêmea duplo da junta 
dos painéis frigoríficos HI-F da HUURRE 
foi especialmente desenvolvido para 
aplicações que requeiram um alto grau 
de isolamento: indústria agroalimentar, 
câmaras frigoríficas, salas limpas, 
laboratórios, etc.

Além disso, os painéis com núcleo isolante 
PIRM cumprem os requisitos da  
certificação <FM Approved>.

Alma de poliisocianurato
Os painéis frigoríficos são 
compostos por um núcleo rígido 
de poliisocianurato injetado 
continuamente entre duas chapas 
de aço estrutural.

O desenho da junta FJ com entalhe 
macho e fêmea duplo garante 
uma excelente estanquidade sem 
necessitar de selagem adicional 
durante a fase de montagem, 
alcançando uma permeabilidade 
ao ar com valores de 0,00 m3/h.m2  
a 50 Pa em ensaio normalizado.

Alto rendimento térmico
Proporcionam um excecional rendimento 
térmico: o painel HI-PIR F  
de 230 mm de espessura possui uma 
transmitância térmica de apenas 
0,09 W/m2K.

Proteção contra a 
propagação de incêndio
O núcleo PIRM oferece um 
excelente comportamento contra 
incêndio, certificado de acordo 
com os padrões <FM Approved>.

Junta FJ



Qualidade, 
normas e 
certificados
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Sistema de Gestão da Qualidade, de 
acordo com a UNE-EN ISO 9001, auditado e 
certificado pela AENOR e IQNet.

Sistema de Gestão da Segurança  
e Saúde, de acordo com a ISO 45001, 
auditado e certificado pela AENOR e IQNet.

Sistema de Gestão Ambiental, de acordo 
com a UNE-EN ISO 14001, auditado e 
certificado pela AENOR e IQNet.

Painel frigorífico HI-F
• Marcação CE.
• Marcação N da AENOR.
• <FM Approved 4880 e 4881>  

(Painel HI-PIRM F exceto 230 mm).
• DTA e ACERMI (CSTB).
• Reação ao fogo: Euroclasse B,s1,d0  

(HI-PIR/PIRM).

Painel de cobertura HI-CT e HI-XT
• Marcação CE.
• Painel HI-CT com Marcação N da AENOR.
• Painel HI-XT com DTA e ACERMI (CSTB).
• Reação ao fogo: Euroclasse B,s1,d0  

(núcleos PIR/PIRM).
• <FM Approved 4880 e 4471> 

(Painel HI-PIRM CT, HI-PIRM XT).
• RoofNav.

Painéis de fachada HI-ST
• Marcação CE.
• Marcação N da AENOR.
• Reação ao fogo: Euroclasse B,s1,d0  

(HI-PIR/PIRM).
• <FM Approved 4880> (Painel HI-PIRM ST 

para aplicações interiores).

Chapas perfiladas TZ para fachadas  
e coberturas
• Marcação CE e Marcação N da AENOR.

Chapa perfilada TZ-60 F para lajes 
colaborantes
• Marcação CE de acordo com a EN 

1090:2011.

Gama de perfis para divisórias
• Marcação CE.
• Marcação N da AENOR.
• Marcação NF (CSTB - França).

Certificações da empresa

Certificados de produtos



Inspirações
Projetos  

destacados 
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SALTOKI 
Sistema: PAINEL DE FACHADA HI-PIRM STM 100
Utilização: Plataforma de distribuição
Localização: Valência (Espanha)
Ano: 2022
Superfície: 7.500 m2



MOUNTPARL ILLESCAS
Sistema: PAINEL DE FACHADA HI-ST
Utilização: Centro logístico
Localização: Illescas (Espanha)
Ano: 2021
Superfície: 15.000 m2
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McCAIN
Sistema: PAINEL FRIGORÍFICO HI-F
Utilização: Centro de produção
Localização: Harnes (França)
Ano: 2009
Superfície: 6.000 m2
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DOLCE VITA
Sistema: PAINEL DE FACHADA LISO HI-STL
Utilização: Centro comercial
Localização: Braga (Portugal)
Ano: 2009
Superfície: 11.000 m2
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MOTORLAND
Sistema: PAINEL DE FACHADA MICROPERF. HI-STM
                PAINEL DE COBERTURA HI-CT
Utilização: Complexo dedicado ao motor
Localização: Alcañiz (Espanha)
Ano: 2009
Superfície: 5.000 m2
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HOTEL TORRES PORTA FIRA
Sistema: PAINEL DE FACHADA MICROPERF. HI-STM
Utilização: Hotel e complexo de escritórios
Localização: Barcelona (Espanha)
Ano: 2008
Superfície: 8.000 m2
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C. C. COSTA BRAVA
Sistema: PAINEL DE FACHADA MICROPERF. HI-STM
                PAINEL DE COBERTURA HI-CT
Utilização: Centro comercial
Localização: Palafrugell (Espanha)
Ano: 2014
Superfície: 9500 m2
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SOLDUCT HIPRA
Sistema: PAINÉIS DE FACHADA HI-STL e HI-STX
Utilização: Laboratórios
Localização: Amer (Espanha)
Ano: 2016
Superfície: 8.500 m2
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OOSTCAMPUS
Sistema: PAINEL DE FACHADA HI-STM
Utilização: Edifício público
Localização: Oostcampus (Bélgica)
Ano: 2011
Superfície: 550 m2

VISCONT HOUSE
Sistema: PAINEL DE FACHADA HI-STM
Utilização: Escritórios
Localização: Saltney (Reino Unido)
Ano: 2016
Superfície: 300 m2



Carta de  
cores
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BRANCO PURO
RAL 9010

BRANCO PIRENÉUS
COR 1006

BRANCO 
ACINZENTADO
RAL 9002

MARFIM CLARO
RAL 1015

AREIA
COR 2000

ABÓBORA
COR 6002

COBRE CLARO
COR 7071
(Metalizado)

JACARANDÁ 
TERRACOTA
COR PAINEL DE 
MADEIRA

JACARANDÁ 
ANTICATO
COR PAINEL DE 
MADEIRA

VERMELHO 
TRÁFEGO
RAL 3020

VERMELHO TELHA
COR 7001

VERMELHO 
ACASTANHADO
RAL 8012
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TABACO
COR 2005

VERDE RESEDA
RAL 6011

VERDE NAVARRA
COR 3000

AZUL LAGO
COR 4000

AZUL 
ACINZENTADO
RAL 5008

IMITAÇÃO DE 
CORTEN
COR PC231

ALUMÍNIO BRANCO
RAL 9006
(Metalizado)

CINZENTO 
ALUMÍNIO
RAL 9007
(Metalizado)

CINZENTO TRÁFEGO
RAL 7042

CINZENTO SOMBRA
RAL 7022

CINZENTO ARDÓSIA
RAL 7015

CINZENTO 
ANTRACITE
RAL 7016
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Estamos aqui para ajudar!  
Entre em contacto connosco para obter:

Serviço e 
suporte técnico

Ajuda no planeamento e especificações:

Detalhes da 
construção

Formação 
técnica em 
instalação

Assistência no 
cálculo da resistência 

mecânica e modos de 
falha do painel

Objetos de BIM

Seleção de 
produtos

Documentos de 
especificações 

técnicas

Especificação 
detalhada dos 

acessórios

AZUL ULTRAMAR
RAL 5002

CINZENTO PÉROLA
COR 5001

PRETO INTENSO
RAL 9005



HUURRE IBÉRICA S.A.U.
Crta. C-65, km 16 
E17244 Cassà de la Selva
Girona (Espanha)

(+34) 972 463 085 
(+34) 972 463 208
huurre@huurreiberica.com
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