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PAVIMENTOS DE EXTERIOR
MODIFICADO

Um pavimento realça o que de melhor há num 
espaço despertando os sentidos de quem o habita ou 
utiliza. Em harmonia com o seu meio circundante, 
um pavimento interior ou exterior consegue criar 
ambientes únicos. Inspirada nesse potencial, a 
Globaldis apresenta um catálogo de pavimentos 
que geram espaços pessoais, primando pela beleza, 
conforto e resistência. 
O principal compromisso da empresa é acrescentar 
valor aos projetos, assegurando a qualidade, 
o respeito pelo meio ambiente e um toque 
diferenciador.

GLOBALDIS
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PAVIMENTOS DE INTERIOR
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A madeira assume um lugar exclusivo entre os 
materiais utilizados para expressar os valores 
da arquitetura e vida modernas. Os pavimentos 
Globalfloor de madeira maciça conferem elegância 
aos espaços, tornando os ambientes acolhedores. 
A elevada durabilidade e resistência são os pontos 
fortes destas madeiras nobres. Caracterizados pelo 
rigor e recurso às mais recentes tecnologias, estes 
pavimentos são indicados para a personalização 
dos espaços habitacionais, conferindo-lhes requinte 
e perpetuando um legado de tradição e valor.

GLOBALFLOOR

NATURAL

Pavimento Interior Globalfloor

Respeita o 
meio ambiente

Resistente a 
impactos

NOGUEIRA

Excelente
durabilidade
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SUCUPIRA

RIGA

AFIZÉLIA

GARAPA

CARVALHO

Madeira maciça

PARA MAIS CORES LER
QR CODE

Pavimento Interior Globalfloor
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Formado por lamelas colocadas em paralelo, este 
pavimento de interior em madeira maciça permite 
criar diversos efeitos geométricos de diferentes tons 
personalizando os espaços com um toque e estética 
singulares. Este produto amigo do ambiente, que 
resulta do reaproveitamento da madeira, é indicado 
para diversos tipos de aplicação, como habitação e 
comercial, uma vez que pela sua elevada resistência e 
qualidade superior suporta níveis de tráfego intensos. 
Disponível em diferentes espécies de madeira, este 
parquet ao cutelo inspira a criar padrões únicos e 
intemporais que refletem a autenticidade do produto 
natural.

GLOBALFLOOR CUTEPARQUET

NATURAL

Pavimento Interior Cuteparquet

CUTEPARQUET

Respeita o 
meio ambiente

Resistente a 
impactos

Excelente
durabilidade
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CUTEPARQUET

Dimensões: 15 x 300 x 150mm | 15 x 300 x 300mm

*Nota: Pode sofrer variações na dimensão

CUTEPARQUET

Pavimento Interior Cuteparquet

15mm

15mm

300mm
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O piso laminado da INTASA é de fácil instalação, 
altamente durável e de manutenção simples. Graças ao 
sistema de encaixe clic aos quatro lados, a sua aplicação 
é também mais rápida.  Nesta linha de pisos laminados 
são inúmeros os padrões com várias tonalidades de 
madeira disponíveis que realçam o melhor dos décors. 
Cada uma das propostas interage com diferentes 
estilos transformando os interiores.

INTASA

LAMINADOS

Resistente a 
marcas

Resistente a 
queimaduras de 

cigarros

Fácil de 
limpar

Apto para pisos 
radiantes

Resistente 
ao desgaste

Antialérgico Reação ao 
fogo Bfl-s1

Resistente a 
riscos

Fácil de 
aplicar

Resistente a 
impactos

Pavimento Interior Intasa

ROBLE NATUR

Classe AC5
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Pavimento Interior Intasa

PINO BLANCO

ROBLE REAL

ROBLE BARNIZADO

PARA MAIS CORES LER
QR CODE

ROBLE PROVENZA

HAYA ROMANA

4 | Estabilizador

3 | HDF hidrófugo

2 | Papel decorativo

1 | Overlay

Dimensões:1200 x 196 x 7mm| 8mm| 10mm
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Os pavimentos laminados da Krono Original 
disponibilizam uma ampla gama de designs. A 
superfície e a estrutura do piso laminado são 
especialmente importantes para a aparência e o caráter 
que o mesmo proporciona à casa. A tecnologia de 
produção dos pavimentos laminados foi desenvolvida 
para garantir que estes oferecem um conjunto de 
vantagens.

Sistema de clic: Twin Clic | Pure 1Clic 2go

KRONO ORIGINAL

Pavimento Interior Krono

Classe AC4/AC5

LAMINADOS

HIGHLAND OAK

Resistente a 
marcas

Resistente a 
queimaduras de 

cigarros

Fácil de 
limpar

Apto para pisos 
radiantes

Resistente 
ao desgaste

Antialérgico Reação ao 
fogo Cfl-s1

Resistente a 
riscos

Fácil de 
aplicar

Resistente a 
impactos
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Pavimento Interior Krono

ROBLE SHERWOODMODENA OAK

Dimensões: 8 x 1285 x 192 mm

Estabilizador

HDF hidrófugo

Papel decorativo

Overlay

PARA MAIS CORES LER
QR CODE
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Os Pavimentos Vinílicos SPC são uma opção resistente 
à água destinada a WC’s, cozinhas, spas ou outras 
divisões da casa. O produto apresenta uma textura 
única e delicada que cria um ambiente singular em 
lugares que constituem pontos fulcrais numa casa e na 
rotina das pessoas. A espessura de 5mm e a camada de 
desgaste de 0,55mm fazem do pavimento um produto 
durável e de resistência adequada.

EARTHWERKS RIO CLIC SPC

VINÍLICOS

Pavimento Interior SPC

Fácil de 
limpar

Resistente 
ao desgaste

Resistente a 
riscos

Acústico

Fácil de 
aplicar

Resistente à 
humidade

Apto para pisos 
radiantes

Reação ao 
fogo Bfl-s1

AMERICAN OAK
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Pavimento Interior SPC

ASH GREY

DUSTY OAK

WHITE OAK

CLASSIC OAK

Caraterísticas do produto: 

Núcleo: SPC–stone plastic/polymer composite (rígido)

Dimensão:5/0,55  x 1220 x 181 mm 

Espessura: 5mm

Camada de desgaste: 0,55mm

Encaixe: Uniclic

Núcleo rígido SPC

Tela IXPE

Decor

Camada de desgaste

BRUSHEAD OAK
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Os pavimentos multicamadas permitem a raciona-
lização da madeira, reduzindo o impacto ambien-
tal e ao mesmo tempo diminuindo as variações 
por exposição à humidade. Permitem conjugar as 
tonalidades e características das madeiras com os 
mais diversos tipos de acabamento, permitindo 
obter uma aparência de nobreza de madeira com 
uma excelente estabilidade dimensional. Este é um 
pavimento constituído por três camadas: a camada 
visível é constituída por uma lamela ou folha de ma-
deira, normalmente acabada em verniz de alta re-
sistência ou a óleo; a camada do meio é constituída 
geralmente por lamelado de madeira, contraplaca-
do ou HDF; a camada inferior é composta por uma 
folha de madeira de equilíbrio. Quando o núcleo 
é em contraplacado, esta camada pode não existir. 
Estes pavimentos podem ter um sistema de encaixe 
clic ou macho-fêmea. São esteticamente atraentes e 
ajudam a criar ambientes sofisticados, intemporais 
e descontraídos.

FLUTUANTE EM MADEIRA - PRATIK

FLUTUANTE

Pavimento Interior Pratik

CARVALHO

Proteção UV

Fácil de 
aplicar

Resistente a 
impactos

Excelente
durabilidade
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Pavimento Interior Pratik

Características do pavimento: 

Estabilidade 
Durabilidade
Resistência
Beleza natural
Requinte
Conforto

Lamela de madeira

Lamelado; Contraplacado; HDF

Folha de equilíbrio

CARVALHO
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PAVIMENTOS DE EXTERIOR

PAVIMENTOS DE EXTERIOR
MODIFICADO
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Pavimento de exterior feito de madeira maciça de 
qualidade superior e elevada resistência que confere 
aos espaços características associadas à natureza 
e à tradição. Pode ser produzido com sistema de 
fixação à vista, com parafusos inox, ou de fixação 
oculta, com recurso a clips plásticos ou metálicos. 
Estes decks são indicados para a personalização dos 
espaços habitacionais, conferindo-lhes requinte e 
perpetuando um legado de elevado valor.

GLOBALDECK

Pavimento Exterior Globaldeck

Respeita o 
meio ambiente

MASSARANDUBA

Excelente
durabilidade

NATURAL
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Pavimento Exterior Globaldeck

IROKO

IPE

CUMARU AMARELO

Dimensões:

Largura: 90 -145 mm
Espessura: 19 | 20 | 21 mm
Comprimento: 600 -3950 mm

Acabamento final:
Acabamento / Tratamento óleo aquoso. 

CUMARU VERMELHO

PARA MAIS CORES LER
QR CODE

Madeira maciça
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O deck de bamboo é feito a partir de tiras de 
bamboo comprimidas a alta pressão.  Estas sofrem 
um processo de termotratamento a diferentes 
temperaturas 160ºC (Caramel) e 220ºC (Coffee), 
processo que modifica as moléculas de açúcar 
que estão naturalmente presentes no bamboo não 
tratado. Com este tratamento, o bamboo deixa de ser 
uma fonte de alimentação para os fungos e micro-
organismos. Além disso, este processo aumenta a 
densidade, tornando as réguas de bamboo muito 
duras. A estabilidade deste material assegura uma 
excelente durabilidade. O bamboo é adequado para 
aplicações exteriores, especialmente para deck.

DECK BAMBOO

Pavimento Exterior Bamboo

Respeita o 
meio ambiente

COFFEE

Excelente
durabilidade

NATURAL

Antideslizante

Reação ao 
fogo Bfl-s1
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COFFEECARAMEL

Pavimento Exterior Bamboo

Caraterísticas do produto: 
Piso de fácil manutenção;

Excelente estabilidade dimensional;

Material natural que faz jus à filosofia de sustentabilidade;

Elevada resistência;

Medidas: 20 x 1850 x 140mm
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Deck em madeira de pinho nórdico, sujeita a tra-
tamento térmico (Thermo-D) de calor e vapor de 
água. Com este tratamento, é conferida à madei-
ra uma melhoria da sua estabilidade dimensional 
(com a diminuição da humidade de equilíbrio) e 
uma maior durabilidade (pelo isolamento térmi-
co e pela secagem e desaparecimento da resina, 
evitando a formação de fungos e podridão). Esta 
modificação é um processo que melhora também 
a resistência à biodegradação e aos raios UV, entre 
outros, produzindo um material que no seu ciclo de 
vida não apresenta um perigo ambiental superior 
ao da madeira sem tratamento. Sendo uma madeira 
Thermo-D, está inserida na classe de durabilidade 
2, de acordo com a norma EN113, sendo expectável 
uma vida útil na ordem dos 25 anos. Disponível na 
dimensão de 26mm (espessura) por 115mm (lar-
gura), com fixação oculta. Possibilidade de forneci-
mento noutras medidas sob consulta.

DECK THERMOWOOD

DECK MODIFICADO

Pavimento Exterior Deck Thermowood

Respeita o 
meio ambiente

PINHO NÓRDICO

Excelente
durabilidade
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Deck de pinho nacional ou nórdico que é tratado 
na classe 4 de impregnação. Neste tipo de madeira 
modificada, a furfurilação (impregnação com álco-
ol furfurílico, em dupla câmara de vácuo, em auto-
clave/caldeira cilíndrica, sob pressão) é um método 
que permite conduzir a uma diminuição da humi-
dade de equilíbrio e a um aumento da estabilidade 
dimensional da madeira, baseando-se na introdu-
ção de compostos químicos que acabam por dimi-
nuir a higroscopicidade da madeira. O processo é 
normalmente mais barato do que outros tipos de 
tratamento. Com uma durabilidade expectável na 
ordem dos 15 anos, o deck encontra-se disponível 
nas dimensões habituais: 20mm de espessura, por 
100 ou 120mm de largura.

DECK COM TRATAMENTO 

DECK IMPREGNADO

Pavimento Exterior Impregnado

IMPREGNADO
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Instalação
Classe de uso
Resistência à abrasão
Resistência ao impacto
Garantia Limitada (anos)
Suporte HDF
Proteção de cantos
Resistência à queimadura de cigarro
Resistência ao peso dos móveis
Inchamento
Reação ao fogo
Espessura 
Tamanho da peça
Peças por caixa
Caixas por palete

Clic 4  lados
33, Comercial Intenso 
AC5
IC3
25
i-HDF Resistente à Humidade E1
4 perfis selados com parafina
4
Nenhum dano visível após teste 
≤18%
Classe Bfl-s1
7mm e 8mm
1200x195mm
10 (7mm) | 9 (8mm)
52

EN13329
EN13329

EN 438
EN 424

EN 133229

INTASA

Caraterísticas
Largura
Espessura
Comprimento
Espécies
Teor de humidade

Pavimento maciço
100mm | 120mm | 140mm
18mm | 20mm | 22mm
Comprimento variável | 600-3000mm
Carvalho | Sucupira | Iroko | Pinho | Garapa | Freixo | Tauari | Riga

8-12%

GLOBALFLOOR

Caraterísticas
Largura
Espessura
Comprimento
Espécies
Teor de humidade

Pavimento maciço
150mm | 300mm
15mm
300mm
Carvalho | Sucupira | Iroko | Wengue Garapa | Freixo | Tauari | Riga | Cumaru 

8-12%

CUTEPARQUET

* Para mais detalhes ler QR Code

Caraterísticas
Tipo de pavimento
Instalação
Tratamento da superfície
Tamanho
Espessura
Camada de desgaste
Classificação da performance
Peso por m2 (aproximadamente)
Número de caixas por palete
Reação ao fogo
Redução da transmissão do som de impacto

5,0mm | 0,55mm
PVC
TO Clic
PU Revestimento
18,1 x 122cm
5,0mm
0,55mm
23, 32, 42
8,3kg/18,50kg
55
Bfl-s1
Cerca de 20dB

EN ISO 10582

EN ISO 24342
EN ISO 24346
EN ISO 24340
EN ISO 10874

EN ISO 13501-1
EN ISO 10140-3

SPC

Densidade HDF

Resistência à abrasão 
IP ≥ 6.500 U

Classe
de utilização

Resistência ao impacto

Efeito antiestático

Reação ao fogo

Resistência
a manchas

Módulo de elasticidade

Resistência ao deslizamento

Tolerância dimensional

Resistência térmica

K5 | K5V4

950 kg/m3 ± 5%

AC5

23 Doméstico Intenso

33 Comercial Intensivo

IC3

< 4

Cfl-s1

Grupo 1-2 Grau 5

Grupo 3-4 Grau

≥ 1N/mm2

Classe 1

Comprimento +/- 0,5mm largura +/- 0,1mm 

0,067 m2K/W

Castello Classic

950 kg/m3 ± 5%

AC4

23 Doméstico Intenso

32 Comercial Intensivo

IC2

< 4

Cfl-s1

Grupo 1-2 Grau 5

Grupo 3-4 Grau

≥ 1N/mm2

Classe 1

Comprimento e largura ≤ 0,9mm 

0,067 m2K/W

EN323

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 1815

EN 13501-1

EN 13329

EN 438-2.15

EN 311 | EN 13329

EN 12633

EN 12667

KRONO
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Caraterísticas
Dimensão
Espessura
Top Layer
Madeira
Composição do contraplacado
Resistência à humidade
Acabamento - camadas de verniz resistente ao UV

Pavimento multicamadas
13 x 125 x 1830/1210 mm
13mm
1,5mm
Carvalho
Núcleo em contraplacado Falcatta
8-10% MC
Dosagem 125 gr/m2 (25-35% gloss)

PRATIK

Características
Largura
Espessura
Comprimento
Espécies
Teor de humidade

Método de dureza Brinell
Resistência à flexão
Módulo de elasticidade
Durabilidade
Classe de utilização
Reação ao fogo
Resistência ao deslizamento (teste com rampa oleada)
Resistência ao deslizamento (PTV20)
Emissão de formadeído

Pavimento maciço
90mm | 100mm | 105mm | 125mm | 145mm
19mm | 20mm | 21mm
Comprimento variável 600 - 3950mm
Ipê | Massaranduba | Garapa | Iroko | Cumaru Amarelo | Cumaru vermelho

16-18%

107N/mm2
87N/mm2
18700N/mm2
Class 1/ENV807 ENV12038
Class 4
Bfl-s1
R10
86(seco), 53 (molhado)
E1

GLOBALDECK

DECK BAMBOO

* Para mais detalhes ler QR Code

Espécie
Dimensão
Espessura
Classe
Durabilidade

Pinho Silvestre ou Nórdico
120mm | 145mm x Comprimento variável
22mm | 28mm 
Classe 4 de impregnação
15 anos

DECK IMPREGNADO

Pinho (Pinus Sylvestris)
2 - durabilidade (EN350)

Testado em Itália S.p.A (No.132647/1)

4.0-6.0
35%RH – 4.2 ; 65%RH – 5.9 ; 90%RH – 13.7
17.41
3.44
415.5
12.02
FSC®/PEFC®  
Perfilado (liso ou com grooves)
Castanho. As variações de cores na madeira Thermowood são o resultado da variação 
da madeira natural. Com o passar dos tempos a madeira ficará com um aspeto 
acinzentado, pelo que se aconselha a utilização de um produto resistente aos UV. 

20 mm, 26 mm e 42 mm (dependendo do perfil)
42 - 140 mm (dependendo do perfil)
3.0 - 5.4 m 

* Os valores apresentados correspondem aos resultados dos testes em média. Aplicam-se apenas nas condições acima mencionadas

DECK THERMOWOOD

Espécies de Madeira

Durabilidade

Teor inicial de humidade (%)
Humidade a 25°C, (%)*
Resistência à flexão (MPa)*
Elasticidade (GPa)*
Oven-dry density (kg/m3)*
Resistência ao desgaste  (N/mm2)*

Certificação
Superfície

Cor

Espessura Standard
Largura Standard
Comprimento Standard
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