TORLYS®smart floors
everest (designer, elite e premier)

TORLYS®smart floors
linocork, cork florence

Linóleo
Produzido a partir de matérias-primas naturais e renováveis (óleo de
linhaça, madeira, cortiça, resinas e pó de calcário), este pavimento
alia as propriedades do linóleo e da cortiça. A utilização de cortiça
com Microban com o linóleo proporciona um ambiente interior
realmente seguro.

A engenhosa construção da colecção Everest garante:

De fácil aplicação, através do sistema Uniclic, este pavimento flutuante é
composto por uma camada superficial de linóleo (2mm espessura), a
que se junta a cortiça, que reduz a transmissão do som e variação de
temperatura, a um aglomerado de madeira de alta densidade - HDF,
conferindo estabilidade dimensional e resistência.

- A elevada resistência ao desgaste, graças ao verniz de excelente qualidade
- O conforto térmico e acústico graças à utilização de uma camada de cortiça.
- A protecção anti-bacteriana graças à utilização da tecnologia Microban
incorporada na cortiça;
- A estabilidade dimensional fruto da utilizaçao de paineis de HDF com baixa
taxa de inchamento.
- A facilidade de instalação graças ao sistema de tecnologia de
encaixe Uniclic®;
Outras características:
- Veneer em madeira natural, com grande variedade, incluíndo exóticas;
- Dispensa Underlay (tem cortiça incorporada);
- Microbiselado 4 lados;
- Alta resistência ao impacto;
- Garantia ao desgaste de 15, 20 e 25 anos (residencial), conforme as
colecções - GOOD 10mm, BETTER 12mm, BEST 15mm;
- Possibilidade de utilização da ferramenta Bulldog.

leather

(designer, elite, premier)

Madeira
Nada se compara à exclusividade de um pavimento em madeira
que nos faz transportar para ambientes verdadeiramente únicos.
O seu look & feel são o expoente máximo da longevidade,
robustez e perfeição.
A madeira natural significa beleza e distinção.

- A elevada resistência, graças à incorporação de madeira de alta densidade;

TORLYS®smart floors

Disponível numa paleta de cores atraentes, vibrantes e apelativas
num elegante padrão marmoreado, com durabilidade a toda a prova
(garantia ao desgaste de 15 anos - residencial), hipoalergénicos, de
fácil aplicação e manutenção, o Linocork tem lugar garantido nas
aplicações residenciais e comerciais contemporâneas.

Cabedal
Assente numa singular triologia de valores contemporâneos - natureza,
design e durabilidade - este pavimento flutuante é produzido a partir de
cabedal 100% reciclado.
Tecnologia de vanguarda e criatividade unem-se numa solução inovadora: confortável, de fácil aplicação, durável e amiga do ambiente.
Exclusivo, elegante e sofisticado, o pavimento em cabedal, ultrapassa com distinção a passagem do tempo e do mais exigente uso,
conservando o seu aspecto impecável, ano após ano.
Disponível numa diversificada gama de cores e texturas, garante
uma performance única: suavidade ao toque, isolamento acústico e
protecção anti-bacteriana.
Características:
- Silencioso;

Cortiça
Segredo milenar da Natureza – a cortiça é o paradigma da sustentabilidade. Uma matéria-prima 100% natural e renovável, sobre o qual
assenta o equilíbrio do montado, um hotspot de biodiversidade.

- Agradável ao toque;

Estudos independentes mostram que a flexibilidade da cortiça e a
sua capacidade de absorção contribui decisivamente para a performance biomecânica dos revestimentos, atenuando a sobrecarga e
diminuindo a fadiga.

- Alta resistência ao impacto;

Juntamos-lhe uma engenhosa e arrojada conjugação de décors em
cortiça e levamos até si um pavimento acolhedor, sereno e confortável –
a essência do seu ambiente!
Singularmente texturada e envolvente, coloca a seus pés a protecção da
natureza, revestida a sofisticada tecnologia que lhe garante impermeabilidade, resistência, isolamento e protecção anti-bacteriana.
Estas duas colecções estão preparadas para a utilização da
ferramenta Bulldog.

- Amigo do Ambiente - 100% Cabedal reciclado;
- Tecnologia de encaixe UniClic;
- Elevado desempenho acústico e térmico;
- Underlay incorporado em cortiça com Microban;
- Garantia ao desgaste de 25 anos (residencial);
- Possibilidade de utilização da ferramenta Bulldog.
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Quick-Step®

GLOBALFLOOR

parquet

madeira maciça

A GLOBALFLOOR reúne um vasto leque de pavimentos produzidos
em madeira maciça de qualidade superior.
Madeira
Os pavimentos em madeira da Quick-Step® são pavimentos fabricados com três camadas de madeira nobre, protegidos com um
acabamento em verniz de alta resistência.

Aliando conceitos como conforto e o bem-estar dos espaços que
incorporam, os pavimentos GLOBALFLOOR dispõem de características que primam pelo respeito do meio envolvente, numa simbiose
perfeita entre todos os elementos que compõem uma divisão.

Assim é composto por:

Caracterizados pelo rigor e recurso às mais recentes tecnologias,
estes pavimentos são indicados para a personalização dos espaços
habitacionais, conferindo-lhes requinte e perpetuando para
gerações futuras um legado de tradição e de elevado valor!

- Uma camada posterior de abeto ou pinho;
- Uma camada intermédia constituída por lamelas de hévea ou HDF;
- Uma camada de superfície em madeira nobre com 3mm de espessura
(2,5mm na gama Compact);

O GLOBALFLOOR é comercializado em várias essências: Afizélia
(Doussie), Carvalho, Garapa, Jatobá e Sucupira, podendo produzir
outras como nogueira e hard maple, sob consulta.
O soalho tem 18/20mm espessura e vem produzido com sistema de
encaixe M/F.

- Acabamento em duas opções, óleo ou verniz (em 7 camadas - mate,
acetinado ou brilhante).
Principais características:
- Madeira natural;
- Garantia vitalícia da junta Uniclic Multifit;

Componentes

- Estabilidade dimensional;

acessórios

- Tem pré-acabamento - não necessita de tarefas após a instalação;
- É fácil de instalar graças ao sistema patenteado de encaixe Uniclic Multifit.

Os pavimentos dão valor aos espaços, tornando-os únicos e exclusivos de acordo

- Solução integrada de acessórios / produtos de manutenção.

com a sua personalidade e gosto. Para que o resultado final seja mesmo aquilo

- Diferentes texturas - serrado, escovado, artesanal, timeworn

que deseja, a GLOBALDIS disponibiliza todos os acessórios e complementos

- Adequado para pisos radiantes (consultar indicações do fabricante)

necessários para uma boa instalação, acabamento e manutenção do seu

- Rodapé e perfil incizo disponiveis.

pavimento, mantendo todas as suas características.

O parquet da Quick-Step® apresenta-se em 6 colecções disponíveis:
Variano, Império, Palazzo, Castello, Villa, Compact.

- Rodapés e perfis para remate de pavimentos;

- Cola PHFL para pavimentos maciços e cola para estratificados;

- Detergente Ph neutro e Cera Líquida (autobrilhante) para pavimentos.
Pergunte-nos quais os mais adequados para o seu pavimento.
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