01
SUSTENTABILIDADE
A madeira como
matéria-prima sustentável,
renovável e reciclável.

02
INSTALAÇÃO
MANUTENÇÃO
Prática, limpa e instantânea.
Acabamento resistente às
manchas e à sujidade.

03
RESISTÊNCIA
Extraordinariamente duradouro.

FORMATO
1.331 x 194 mm
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O princípio do seu espaço

Hydroprotect
ANOS
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Uso Doméstico

PEFC
• Gestão florestal sustentável.

Rápida
• O sistema de “clique” mais versátil e
cómodo do mercado.
• Instalação em ângulo ou plano.
• Selagem de cantos que facilita o
deslizamento.

• Certificado que quantifica o impacto no
meio ambiente do ciclo de vida completo
de um produto.
• As nossas soluções em madeira
contribuem para a captação de gases
com efeito de estufa 1m3 de MDF/DM
resta 818 kg de CO2.

Flutuante
• Finfloor é a solução mais cómoda para
as remodelações.
• Sem necessidade de retirar o
pavimento anterior (exceto têxteis).

HYDROPROTECT
Estanqueidade
• Juntas resistentes aaberturas e
praticamente estanques a infiltrações
de humidade.
Selagem
• Cantos selados para evitar a entrada
de humidade.
Estabilidade dimensional
• Suporte de alta densidade e grande
estabilidade dimensional.

Seca
• Sem colas, cimentos nem vernizes.
• Sem tempos de espera após a montagem.

Cantos Estabilidade Junta
selados dimensional hermética

Resistência
à abrasão

Fácil instalação

Reacção ao fogo
Bfl s1
De acordo
com a norma
EN 14041/EN 13501

INTERPRETAÇÃO
A paleta de cores é apresentada por ordem de tonalidade de claro a escuro.
A reprodução das cores não é exata. Pode haver variações relativamente às originais.

OPÇÕES DE BISEL
Sem
bisel

TIPO DE RÉGUA
Régua única

NATURE RICH:

Distinção RUSTIC entre desenhos:

Padrões que combinam zonas distintas da
espécie de madeira e/ou diferentes intensidades de tom entre tabelas. A superfície instalada
oferece uma grande variabilidade equilibrada
que realça a riqueza da madeira.
Com Nature Rich

Fácil de limpar
• Com uma simples escova ou aspirador.
• Manchas fáceis de limpar.

Reação ao fogo
• Euroclasse Bfls1
(de acordo com a EN13501-1).

TEXTURA

Sem vernizes
• FINfloor não
necessita de
polimento ou
envernizamento.

Não descolora

Vintage matt

Higiénico
• Superfície não porosa.
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Uso Comercial

Resistência superficial
• Classe 32: Usos doméstico intenso e
comercial geral (EN13329).
• Resistência ao desgaste (AC5).
• Resistência à queda de objetos pesados.
Comercial geral.
Doméstico intenso.
De acordo com a
norma EN13329

Eficiente
• FINfloor, apto para utilização com
sistemas de aquecimento radiante.

ANOS

Sem Nature Rich:
Homogéneo

Sem nós.
Incorpora os característicos nós
da madeira.
Outros elementos rústicos como
fendas ou marcas.

Luxor

CARVALHO SIBERIA 59Z
Luxor

CARVALHO SARELA 40X
Vintage Matt

PINHO LIMA 165B
Vintage Matt

CARVALHO CARTAGO 45Y
Luxor

CARVALHO PERLA 21T
Vintage Matt

FAIA 1.2 57H
Vintage Matt

CARVALHO 1.2 94M
Vintage Matt

CARVALHO MALTA 31Z
Vintage Matt

CALVALHO ANDOVER 43T
Vintage Matt

CARVALHO TEJO 75Z
Vintage Matt

CARVALHO LIVERPOOL 49E
Vintage Matt

CARVALHO TOBACCO 29T
Vintage Matt

SUCUPIRA 69F
Vintage Matt

JATOBA DOURO 4AK
Vintage Matt

NOGUEIRA MAJESTIC 49X
Vintage Matt

PINHO LIMA

