
Descubra as novas coleções 

EVOLVE e XL

NOVOS PERFIS
DE ALUMÍNIO

O princípio do seu espaço

Instalação multiformato:  

ATREVA-SE COM 
LARGURAS DIFERENTES!



Se pretende montar um novo 
negócio ou quer renovar o seu 
estabelecimento, dê uma vista 

de olhos aos nossos designs. Os 
nossos pavimentos laminados 

também são aptos para uso 
comercial: a sua resistência, a 

sua excelente qualidade e a sua 
instalação rápida e seca irão 

convencê-lo.

Da parte da FINfloor não só queremos apresentar-lhe a 
nossa nova coleção de pavimentos laminados com os seus 
novos formatos extra longos ou mais estilizados. Também 
queremos ir mais além, colocando-nos no seu lugar e 
fornecendo-lhe informação e conselhos para converter o 
seu espaço exatamente naquilo que imagina.

Por isso, isto que tem nas mãos não é só um catálogo de 
pavimentos laminados: é também uma revista de decoração 
com ideias que o irão inspirar e o ajudar a tomar as 
melhores decisões. Inclusive, incluímos uma secção para 
que possa conhecer o mundo dos pavimentos de madeira.

Além disso, aqui encontrará novidades que estamos 
convencidos irão agradar-lhe. Esta temporada fizemos 
uma aposta forte na textura do pavimento sincronizada 
com o desenho da madeira. O resultado é tão realista que 
irá surpreendê-lo! Assim, poderá desfrutar do aspeto e do 
conforto da madeira com todas as vantagens de resistência 
e durabilidade de um pavimento laminado.

Vire a página e comece a sonhar com o seu espaço ideal.

Está a pensar numa reforma 
ou em projetar o seu novo lar? 
Tem de tomar um monte de decisões! 
O pavimento, os móveis, os acessórios, 
o estilo da decoração... 
Da parte da FINfloor queremos ajudá-lo 
para que o seu projeto se torne realidade.

O que está na moda? 
Como se escolhe um estilo?
Como se transfere para um espaço? 

Neste catálogo respondemos a estas 
perguntas e damos-lhe conselhos para que 
possa criar o ambiente perfeito para o seu lar.

Pode ter um ambiente simples e funcional com o 
estilo scandinavian ou criar uma aura sofisticada 
e cosmopolita com o estilo glam. Se prefere os 
espaços com um caráter muito marcado, aposte na 
personalidade livre e exótica do estilo eclectic. Pode 
escolher a luminosidade e a frescura do estilo nature 
ou a tradição renovada e atemporal do classic dark. 
E se não se decide entre o minimalismo japonês e 
a funcionalidade escandinava, há um estilo que os 
combina: japandi.  

Tenha em conta que os estilos são cada vez menos 
definidos porque a grande tendência protagonista é 
a personalização dos espaços. O seu lar não tem de 
parecer uma capa de revista: o seu lar deve refletir 
só a si, os seus gostos e a sua personalidade

Os estilos são uma maneira simples de explicar 
conceitos abstratos difíceis de interpretar. Por isso, 
classificámos a nossa nova coleção de designs por 
estilos que são tendência.

O princípio 
       do seu espaço

Inspire-se 
nas novas 
tendências



PAG. 84
Maior Realismo

 
Sincronização total entre a textura do pavimento e o desenho 

da madeira para obter um resultado muito realista.

PAG. 16
Gama Evolve

 
Esta nova coleção atualiza o formato para oferecer uma proporção 

mais equilibrada entre comprimento e largura.

PAG. 94
Multiformato  

Escolha entre diferentes larguras de régua para dar 
personalidade ao seu espaço.
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Informação 
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detalhista e 
internacional.
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Scandinavian: 
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e luminoso.

PAG. 64
Classic dark: 
sofisticado 
e elegante.
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FINfloor 
para o seu 
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Paleta 
de cores. 

Index

PAG. 54
Perfis de alumínio

Estas juntas ajudam a facilitar a transição entre pavimentos 
diferentes no mesmo espaço.

PAG. 72
A espiga regressa 

O desenho de espiga, habitual no passado, 
converte-se numa tendência internacional.

PAG. 35
Microbisel

Descubra o subtil microbisel das novas gamas 
Evolve e XL e dos designs de carvalho Selena.

PAG.18
Gama XL 

Com este formato extra longo, criará ambientes 
únicos com uma grande sensação de amplitude e 

estética de madeira natural.



Cuidamos do   
 nosso ambiente

A responsabilidade de criar um futuro baseado no desenvolvimento 
sustentável é de todos. Os produtos derivados da madeira têm um 
papel fundamental na hora de preservar o ambiente e de valorizar 

os recursos naturais. Por isso, mantemos um compromisso de 
sustentabilidade tanto no design e na execução dos nossos processos 

como na nossa política do meio ambiente.

Através dos selos FSC® y PEFCTM, os nossos pavimentos garantem a 
rastreabilidade da madeira utilizada, proporcionando a tranquilidade 

de saber que está a utilizar um produto certificado que contribui para 
a preservação do meio ambiente.

Além de respeitar e proteger as florestas, a nossa fonte principal 
de matéria-prima, na FINSA estamos a trabalhar num projeto vai 

além dos limites dos nossos centros de trabalho com o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento do ambiente e dos seus habitantes.

Fotografia tirada na Galiza, local onde 
se fabrica 100% do nosso pavimento 
laminado e de onde provém uma 
grande parte da madeira que se utiliza 
no FINfloor
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Isso é Finsa

Quando em 1961 foi lançada a 
primeira nave espacial tripulada
por um ser humano, na FINSA 
já tínhamos mais de 30 anos de 
história.
 

Começámos em 1931 como uma serraçaö 
em Portanxil (Corunha) que mais tarde 
daria lugar ao projeto chamado FINSA 
(Financiera Maderera S.A.). Atualmente, 
somos uma empresa que trabalha em mais 
de 80 países. Além disso, na Península 
Ibérica, somos uma referência no fabrico de 
derivados da madeira. A nossa capacidade 
de produção, ampla gama e quota de 
mercado permitem-nos oferecer um 
produto que alia fiabilidade e design.

Fabricamos pavimentos laminados há 
mais de 20 anos. Na nossa fábrica de Lugo, 
trabalhamos todos os dias para fazer do 
FINFloor uma referência em materiais 
de qualidade em todos os seus projetos e, 
desta forma, tornarmo-nos uma das marcas 
mais reconhecidas no setor.

FINSA: uma breve história sobre nós.
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CAMADA SUPERIOR 
(TAMBÉM CHAMADA DE OVERLAY) 

Papel fino, transparente e resistente ao 
desgaste, à exposição ao sol, água, impactos, 

choques, riscos e queimaduras. 

BASE DE PLACA DE FIBRAS DE MADEIRA 
DE ALTA DENSIDADE 

Durável, estável e resistente à humidade.

CONTRACAMADA 
ÚLTIMA CAMADA DE PAPEL QUE 

SUPORTAM AS LAMELAS. TÊM DUAS 
FUNÇÕES: PROTEGER A PLACA DE FIBRA 

E CONTRABALANÇAR OS PAPÉIS DA 
CAMADA SUPERIOR.

CAMADA DECORATIVA 
Papel impresso que reproduz fielmente todos os tipos 

de materiais (madeira, pedras, têxteis, fantasias...) e cores 
com tintas resistentes à exposição ao sol.

O pavimento laminado, também chamado de piso sintético 
ou flutuante, é formado por várias camadas unidas entre si. 

Na camada superficial, geralmente possui uma textura com o 
objetivo de imitar a estética real da madeira.

PAVIMENTOS LAMINADOS

São muitas as opções com as quais nos deparamos quando 
estamos imersos no processo de procura do pavimento 
para a nossa casa: parquet maciço, tripla camada, estrado 
flutuante, pavimento laminado, parquet sintético, com 
instalação colada ou flutuante...

É normal que esteja confuso e que não tenha claras as 
diferenças entre tantas possibilidades, incluindo que 
confunda os termos. Vamos tentar lançar alguma luz sobre o 
assunto e para isso começaremos por fazer distinção entre o 
parquet de madeira natural e o pavimento laminado.

ESTÁ A PENSAR EM MADEIRA 
PARA O SEU NOVO PAVIMENTO?

C/ PARQUET MULTICAMADA OU DE CAMADA TRIPLA
É composto por várias camadas de madeira unidas entre si. 
Normalmente, a espessura do conjunto é de cerca de 14 a 15 mm.

Camada de madeira nobre: com espessura entre 2,5 e 6 
mm e revestida com várias camadas de verniz.
Camada intermediária: formada por chapas de madeira 
menos nobres (principalmente pinho ou abeto), colocadas 
transversalmente para garantir a estabilidade do conjunto.
Contracamada: camada que está em contacto direto com 
o pavimento, geralmente de pinho.

1 

2

3

Piso flutuante refere-se a pavimentos em parquet com instalação flutuante, 
ou seja, sem aderir ao pavimento. Embora deva ser utilizado apenas para 
pavimentos de madeira, o termo foi muito expandido e também costuma ser 
usado para se referir a pavimentos laminados colocados desta maneira.

O pavimento de madeira maciça pode ser lixado e envernizado mais 
vezes do que um pavimento de parquet multicamada. Nesse caso, 
dependerá da espessura da camada superior, a única que pode ser 
lixada e envernizada. 

O QUE É PISO 
FLUTUANTE?

SABIA 
QUE...?

MADEIRA SÓLIDA OU PARQUET 
DE MADEIRA NATURAL

O parquet é um tipo de pavimento com uma camada superior 
de madeira nobre de espessura mínima de 2,5 mm. As 
espécies mais utilizadas nesse tipo de pavimento são pinho, 
freixo, faia, cerejeira, iroco, jatobá, carvalho ou nogueira.

B/ PARQUET DE LAMELAS
Consiste em pequenas lamelas sólidas, geralmente de 
formato retangular, entre 8 e 14 mm de espessura. As 
diferentes dimensões e colocação das diferentes lamelas 
permitem formar várias figuras geométricas. Neste tipo de 
parquet podemos encontrar o mosaico, o lamparquet ou o 
parquet industrial. É instalado sendo colado ao pavimento.

A/ PARQUET MACIÇO
Formado por tábuas de madeira maciça de 
diferentes tamanhos e espessuras entre 15 e 30 
mm. Todo o seu contorno é macho/fêmea.

TIPOS DE INSTALAÇÃO

PARQUET COLADO:
Todas as tábuas são coladas umas 
às outras e também ao pavimento.

PARQUET ARMADO:
As tábuas são geralmente feitas 
de madeira maciça e são pregadas 
sobre ripas de madeira apoiadas no 
pavimento bem nivelado. 

PARQUET FLUTUANTE:
É colocado no pavimento base 
e não é colado nem fixado em 
nenhum ponto.
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Os pavimentos laminados oferecem muitas vantagens em relação a outros pisos devido 
ao seu sistema de instalação, a sua manutenção fácil, relação preço/qualidade, ampla 

gama de designs e texturas... Comprove por si mesmo:

PORQUÊ ESCOLHER 
PAVIMENTO LAMINADO?

PARQUET PAVIMENTOS LAMINADOS

INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO

DESIGN

CONFORTO

RESISTÊNCIA

SUSTENTABILIDADE

PREÇO/QUALIDADE

As réguas do pavimento laminado são fixadas entre si com um simples clique. 
Trata-se de um engenhoso sistema de ranhuras e linguetas que encaixam como 
se fossem um puzzle. Este sistema de fixação sem cola chama-se sistema de 
clique. Além disso, o pavimento laminado pode ser instalado sobre praticamente 
qualquer material (cimento, vinil, madeira, azulejo, cerâmica, pedra...) sem fixá-lo 
ao chão.

Para a sua instalação, é essencial instalar uma camada prévia (chamada tela ou 
underlay) que protege o pavimento da humidade, melhora o isolamento e também 
amortece o ruído e corrige pequenas irregularidades no nivelamento do pavimento.      

¿COMO SE INSTALA O 
PAVIMENTO LAMINADO? 
COM UM SIMPLES CLIQUE!

RESISTÊNCIA

Um pavimento laminado tem uma grande resistência e durabilidade porque:

• Não se deforma nem se parte com a queda de objetos pesados, 
   o peso dos móveis ou o uso de saltos altos.
• Não descolora com a exposição ao sol.
• É resistente às manchas.

SUSTENTABILIDADE

Como a madeira é a principal matéria-prima, os pavimentos laminados são sustentáveis, 
renováveis e recicláveis. A Nossa madeira é proveniente de florestas com os certificados 
PEFCTM e FSC®, que garantem a gestão florestal sustentável.

CONFORTO

Por ser um pavimento de madeira é quente e agradável de pisar. Além disso, os pavimentos 
laminados são compatíveis com aquecimento radiante.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Os pavimentos laminados são fáceis de manter e limpar:

• No dia a dia, só é necessário passar a mopa ou aspirar. E para mantê-lo perfeito basta passar 
com uma esfregona bem torcida. Não precisa de ceras ou polimentos de qualquer tipo.

• Como as manchas não se fixam neste tipo de pavimento, as mais comuns (pegadas, 
sumo, vinho, graxa...) são limpas simplesmente passando um pano húmido. As manchas 
resistentes (tinta, corantes) são limpas com acetona ou essência de vinagre.

INSTALAÇÃO

A sua instalação é rápida, flutuante e seca.

• É flutuante porque não é fixado/colado em nenhum sítio e pode ser instalado sobre 
um pavimento já existente (exceto têxteis como tapetes). Só é necessário garantir um 
nivelamento mínimo.

• Uma das grandes vantagens é que não é necessário esperar: pode ser utilizado 
imediatamente porque a sua instalação não leva colas nem vernizes ou cimentos.

• A montagem e desmontagem é rápida. O sistema de macho/fêmea une as réguas do 
pavimento laminado com um simples clique. 

VANTAGENS
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Glam

Detalhista e internacional

Combine elegantes tons de pastéis empoeirados para obter 
um ambiente requintado e, ao mesmo tempo, relaxante. 
Cuide dos detalhes e siga as últimas tendências glam: 
decoração estilo art decó, dourados, veludo, papel pintado... 
Conseguirá imediatamente uma aura de sofisticação 
cosmopolita no seu lar.
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Integração
O cinzento, neutro e de caráter vincadamente 
moderno, foi reinventado tornando-se cálido e 
acolhedor sem perder uma das suas melhores 

propriedades: a capacidade de unificar 
ambientes. Se possui espaços de conceito 
aberto no seu lar, com esta cor acertará. 

Os nossos pavimentos laminados estão 
preparados para ambientes húmidos. A sua 

instalação efetua-se com um selante de juntas 
e silicone, o qual se aplica em todo o perímetro. 
Assim, o espaço fica totalmente isolado porque 

bloqueia-se qualquer possível infiltração de 
água. Por isso, pode escolher o nosso pavimento 

para a sua casa de banho com total garantia.

Evolve
Carvalho 
Kalmar Gris
Este design de carvalho que sincroniza o seu 
padrão com a textura do pavimento tem um 
aspecto limpo e desobstruído devido à sua 
ausência de nós. O seu popular tom cinzento 
médio acaba por ser muito fácil de combinar.

NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Carvalho Kalmar Gris - 
Wood Impression Gea
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XL
Carvalho 

Eyre Beige 
Carvalho Eyre Beige é uma aposta segura para 

obter um espaço jovem e contemporâneo. 
Possui uma cor clara natural com um toque 

cinzento, nós subtis e uma textura areada. 
O seu excelente acabamento mate e a sua 

sincronização com o padrão do carvalho 
aumentam o realismo do resultado.NEW - XL - 1780 x 246 x 10 mm - Carvalho Eyre Beige - Wood Impression Eyre
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Conhece a cor “greish”? É 
uma das últimas tendências 
e permite-lhe escolher o ar 

moderno dos pavimentos 
cinzentos sem renunciar à 

calidez natural do beige. Esta 
gama de cores é muito fácil de 

combinar e irá conferir ao seu lar 
um ar sofisticado mas acolhedor. 

Sofisticação
Para obter um ambiente glam com o pavimento Carvalho Eyre 

Beige, aplique um papel pintado com tons pastel, cuide dos 
detalhes e siga as últimas tendências deste estilo singular e 
glamoroso: decoração art decó, detalhes dourados, materiais 

como o veludo... Conseguirá um ar sofisticado que fará destacar o 
design de interiores no seu lar.

Pintura NCS S 0505-B20G
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Pretende destacar diferentes áreas 
dentro de uma mesma divisão? 

Utilize o pavimento para organizar 
os espaços segundo a função que 

desempenham. Com as nossas novas 
juntas de alumínio, a transição será 

mais discreta. 

NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Alfama Tile - Vintage Matt

Evolve
Alfama Tile

Os tradicionais azulejos de Portugal 
inspiram o design Alfama Tile. O encanto 

clássico da cerâmica transforma-se graças 
aos seus desenhos alegres e ao seu caráter 

absolutamente pessoal.
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Original
Carvalho Titânio
Atualmente, o cinzento é uma das 
cores estrela no design de interiores. 
Carvalho Titânio aposta nesta 
tonalidade no desenho do carvalho 
com um subtil toque rústico e 
textura de poro aberto.

Original - 1200 x 189 x 8 mm - Carvalho Titanio - Dry Touch

Desfrute do máximo bem-estar no seu 
lar também no inverno: graças ao nosso 

revestimento Silent Elite, os nossos 
pavimentos laminados estão certificados 
para uso com sistemas de aquecimento 

radiante por água, uma vez que obtêm uma 
transmissão de calor ideal por todo o espaço.

Pintura NCS S 1010-Y80R
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Exótico e livre

Misture com harmonia cores, texturas e estilos, procurando uma decoração 
que reflita a sua personalidade de forma fiel. Os móveis antigos convivem 
com designs vanguardistas, plantas e padrões exóticos de cores contundentes 
para que o seu lar apenas fala de si.

Eclectic
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XL
Castanho
 Bronte 

Representa a cor tradicional dos castanhos 
escuros. Os seus nós e marcadas catedrais 

conferem-lhe uma personalidade única. Com 
o acabamento Luxor, obtém-se um efeito 
acetinado que, ao marcar as verticais, se 

funde perfeitamente com o design.NEW - XL - 1780 X 246 X 10 mm - Castanho Bronte - Luxor
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Plantas e 
cores

As paredes em tons brancos 
permitem-lhe eleger cores mais 

atrevidas e vibrantes para móveis 
e detalhes: amarelo mostarda, azul 
turquesa, coral, preto intenso... Para 

complementar o estilo eclético no 
seu lar, escolha madeiras exóticas 
e acessórios únicos. E, sobretudo, 

encha-o todo de plantas! 

Um lar familiar necessita de um 
pavimento à prova de crianças. Os 
nossos pavimentos laminados são 

fáceis de manter e muito resistentes às 
pancadas, às manchas e ao desgaste.
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Style
Carvalho 

Selena Dorado 
O grande realismo do design Carvalho Selena Dorado  

deve-se ao facto de a textura do pavimento estar totalmente 
sincronizada com o desenho próprio do carvalho. Além 

disso, nos nossos pavimentos Selena pode escolher entre 
dois tipos de largura de régua: Style e Supreme. 

NEW - Style - 1310 x 132 x 8 mm - Carvalho Selena Dorado - Wood Impression Selena (Pode vê-los na página 118)
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Arte
Confira ao seu espaço um ambiente único 

expondo diferentes peças de arte: uma 
coleção de pinturas, litografias históricas, 
esculturas e máscaras étnicas... Adicione 

muita cor e não se esqueça de incluir 
alguns móveis recuperados. O resultado 

será um espaço tão acolhedor quanto 
pessoal, no qual desfrutará de refeições 

na melhor companhia.

Pintura NCS S 2020 - B50G

Consiga um look de caráter 
vincadamente retro graças ao 
microbisel deste design e à 
largura da régua Style.
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Style
Afizélia 
Brasileña 
A Afizélia Brasileña é uma 
madeira tropical que possui 
um tom avermelhado 
natural muito valorizado 
na decoração de interiores. 
Com este design sem nós, a 
sua cor peculiar adquire o 
máximo protagonismo.

Uma vez que não necessita 
de colas ou vernizes, o nosso 
pavimento laminado pode ser 
utilizado enquanto termina a 
instalação. Além disso, na sua 
manutenção não necessita de 
polir nem envernizar.

Style - 1310 x 132 x 8 mm -  Afizélia Brasileña - Nature

Espaços 
abertos

As madeiras em tons avermelhados 
reinventam o estilo eclético, conferindo-
lhe um toque mais boémio. Se o seu lar 
apresenta um conceito aberto de sala e 
cozinha, escolha pavimentos escuros e 

paredes claras para unificar o espaço com 
um banho de personalidade.
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Simples e Luminoso

Deixe que a luz vista o seu lar através do branco 
e aproveite os acessórios para dar alguma nota 
de cor suave. A madeira clara e as fibras naturais 
complementam um ambiente funcional, cómodo e 
acolhedor no qual lhe irá apetecer estar a toda a hora.

Scandinavian
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Pintura NCS S 0502-R

Luz
O estilo escandinavo é perfeito para 
divisões pequenas e com pouca luz 

como um hall. Se escolher o branco para 
pavimentos e paredes, parecerão muito 

maiores e luminosas.

O pavimento laminado é uma 
boa opção para o hall de entrada, 
já que é muito resistente ao 
desgaste produzido com a 
azáfama de entrar e sair.

12
Carvalho 
Kalas Albar
Este design de carvalho branco com 
fendas e nós foi especialmente pensado 
para dar naturalidade e luminosidade 
a qualquer espaço. A textura do 
pavimento sincroniza-se com o desenho 
da madeira, o qual lhe confere um 
acabamento muito realista.

NEW - 12 - 1310 x 189 x 12 mm -  Carvalho Kalas Albar - Wood Impression Kalas
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XL
Mistral
Wood
O branqueamento da madeira 
escandinava confere ao design 
Mistral Wood um toque rústico 
suave que se complementa com 
o acabamento Vintage Matt.

NEW - XL -1780 x 246 x 10 mm - Mistral Wood - Vintage Matt

Combine o design Mistral Wood com 
madeiras claras como a bétula. 
Graças ao seu tom cinzento claro 
com matizes cálidos conseguirá um 
lar relaxante e acolhedor.

Amplitude
Multiplique a sensação de espaço no seu 
lar através de cores de gama suave com 
matizes azuis, verdes ou cinzentas. Pode 
incluir algum detalhe em contraste para 

criar um ambiente mais interessante 
como umas portas de vidro com 
molduras de metal lacado preto. 
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Evolve
Carvalho 
Kalmar Blanco
A cor branca limpa de nós e marcas 
confere um caráter atemporal a este 
design. O acabamento sincroniza a 
textura da madeira com o desenho do 
carvalho para obter um efeito realista.

NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm -  Carvalho Kalmar Blanco - Wood Impression Gea
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Manutenção
Para limpar e manter o design 

Carvalho Kalmar Blanco em perfeito 
estado apenas necessita de ser 

aspirado e passar uma mopa bem 
torcida de vez em quando.

Pintura NCS S 0502-B
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Original
Pinho Lofoten

Texto coleção com alterações do cliente
A suavidade da cor e a estrutura deste 

design na gama Original criam um 
ambiente limpo e fresco no seu lar. 

O acabamento mate Matt Oil consegue, 
além disso, um efeito sedoso próprio das 

madeiras macias acabadas de envernizar.Original - 1200 x189 x 8 mm -  Pinho Lofoten - Matt Oil
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 Animais 
de estimação

Tem animais em casa? 
Escolha FINfloor! Os nossos

pavimentos laminados são fáceis de 
limpar e muito resistentes aos riscos, 

pancadas e à humidade.
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Artesanal e relaxante

Transfira a liberdade, a tranquilidade e a frescura da natureza 
para o seu lar. Uma decoração simples, materiais como as 
fibras vegetais e têxteis confortáveis em linho e algodão farão 
de qualquer espaço o seu refúgio privado. Quando entrar a 
sua sensação será: “Respira, já estás em casa”.

Nature
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12
Carvalho 

Kalas  Arena

A limpeza é fundamental num quarto infantil. Todo o cuidado é 
pouco. Com os nossos pavimentos laminados não terá com o que 

se preocupar: uma vez que a sujidade não penetra na superfície são 
extremamente higiénicos. E, além disso, são muito fáceis de limpar.

Este design que sincroniza o padrão 
do carvalho com a textura do 

pavimento tem uma cor clara muito 
natural. O seu grande realismo 

aumenta com os detalhes dos nós e 
catedrais e o seu acabamento mate 
extra. Além disso, a sua espessura 

de 12 mm melhora as suas 
propriedades acústicas.

NEW - 12 - 1310 x 189 x 12 mm - Carvalho Kalas Arena - Wood Impression Kalas

Ambiente relaxante
O estilo Nature é uma grande escolha para os quartos infantis. 

As suas cores suaves e materiais naturais convertem o 
espaço num lugar cálido que transmite paz. Perfeito para que 
os mais pequenos (e os pais) relaxem quando chegar a hora 

de dormir e despertem cheios de energia.
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XL
Carvalho 
Eyre Vainilla
O design Carvalho Eyre Vainilla está incluído 
na nossa coleção de carvalho XL Eyre com 
acabamentos que sincronizam a textura 
do pavimento com o padrão da madeira. O 
resultado da sua cor clara e os seus nós 
é um aspeto fresco e natural. Além disso, 
a sua trama tem um efeito areado que lhe 
atribui uma sensação tridimensional. NEW - XL - 1780 x 246 x 10 mm - Carvalho Eyre Vainilla - Wood Impression Eyre
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Naturalmente
A grande vantagem do design Carvalho 
Eyre Vainilla é o facto de ser tão natural 

que pode combiná-lo com muitos estilos. 
Seja qual for o tipo de ambiente que 

tenha escolhido para o seu lar, atribuirá 
luz e frescura a qualquer espaço.

O Carvalho Eyre Vainilla é a solução para escadas 
com a qual poderá integrar os espaços do seu 
lar dando continuidade ao seu pavimento para 

que flua por todas as divisões. Além disso, é tão 
versátil que se adapta a todo o tipo de degraus e 

escadas.
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Os nossos pavimentos 
laminados não acumulam 
eletricidade estática. Desfrute 
do prazer de andar descalço 
ao sair da cama e esqueça as 
cãibras inesperadas.

Espaço 
O seu lar celebra a perfeita imperfeição da 
natureza com este pavimento de ar boémio. 
Aposte em tetos e paredes em tons claros 

e respirará amplitude.

Evolve
Carvalho 
Wexford Natural

Pintura NCS S 1000-N

Carvalho Wexford Natural representa um 
espírito rústico que converte as divisões 
em lugares acolhedores com um toque 
pessoal. Faz parte da nossa nova gama 
Evolve e o seu padrão está sincronizado 
com a textura do pavimento para obter 
um resultado realista.

NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Carvalho Wexford Natural - Wood Impression Gea
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Preocupam-no os salpicos? Esqueça isso. Os nossos 
pavimentos laminados são resistentes aos líquidos graças 

à nossa tecnologia Hidroprotect. 

Dentro da gama dos beiges, o 
design Carvalho Chic apresenta 
um ligeiro ar rústico que 
ressalta as matizes cálidas da 
cor. O seu tom claro é perfeito 
para inundar de luz inclusive os 
espaços mais pequenos.

Original
Carvalho Chic

Original - 1200 x189 x 8 mm - Carvalho Chic - Dry Touch
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Sofisticado e elegante 

A elegância das madeiras nobres e escuras e 
materiais refinados como o mármore branco ou 
preto misturam-se com elementos de design 
contemporâneo. O jogo de cores em contraste 
entre móveis e paredes dará ao seu lar um 
ambiente clássico com vocação atemporal. 

Classic 
Dark
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XL 
Carvalho 

Eyre Cafe 
O tom mais escuro da coleção de carvalhos Eyre 

reveste de personalidade qualquer divisão. Os seus 
apreciáveis nós e a sua cor cafe reluzem em todo o 
seu esplendor em grandes espaços. Uma vez que o 
padrão sincroniza-se com a textura do pavimento, o 

acabamento é impecável e muito realista.NEW - XL - 1780 x 246 x 10 mm - Carvalho Eyre Cafe   - Wood Impression Eyre
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Pintura NCS S 6005-B20G

Clássico renovado
Se o seu lar tem espaços amplos, pode criar um 

ambiente clássico e elegante com o design Carvalho 
Eyre Cafe. Combine-o com paredes em tons escuros 

empoeirados, escolha móveis de madeira nobre como 
a nogueira e confira-lhe um toque moderno com 

lâmpadas tipo flexo.

Os rodapés altos e as portas brancas ajudam-no 
a ressaltar as linhas horizontais e a aumentar a 
luminosidade da sua divisão sem perder a profundidade 
e a elegância do tom escuro do pavimento.
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Consiga o efeito de duas tábuas com cores 
distintas mas com a facilidade de instalação 

de uma única tábua graças ao design de 
múltipla largura Doble Agatha.

Luz e 
obscuridade
Os pavimentos e paredes 
escuros acabam por ser 
muito sofisticados e, se 
escolher bem os pontos de 
luz, o espaço não parecerá 
mais pequeno. Também pode 
combinar o acabamento 
mate do pavimento com 
uma bancada de superfície 
brilhante, adicionando assim 
luminosidade com um toque 
contemporâneo.

NEW - Supreme - 1310 x 240 x 8 mm - Doble Agatha - Vintage Matt

Supreme
Doble Agatha 
A combinação de duas madeiras 
de cores escuras (castanho e preto 
intenso) funciona no design de múltipla 
largura Doble Agatha. O acabamento 
mate consegue um conjunto requintado 
e elegante.
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Supreme
Espiga
Orleans
Este design reinterpreta 
a espiga tradicional dos 
pavimentos de parquet de 
outrora, suavizando o seu 
ar rústico graças ao seu 
tom natural. Trata-se de 
uma tendência mundial que 
acaba por ser muito fácil de 
integrar em ambientes de 
estilo clássico. 

O mármore também está na moda 
outra vez. Utilize-o no seu lar para 

complementar um ambiente que 
reconverte o estilo clássico.

NEW - Supreme - 1310 x 240 x 8 mm - Espiga Orleans - Vintage Matt

Tendência retro
O pavimento de espiga era um clássico dos 

antigos modelos de parquet, mas agora regressa 
com força em todo o mundo. Pretende um 

ambiente sóbrio pleno de luz? Escolha esta 
estética tradicional numa cor natural e clara. E 
não se preocupe com a instalação, pois esta é 

muito fácil uma vez que é feita por réguas.
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Combine sem medo o 
seu pavimento rústico 
com móveis modernos 
de linhas retas. 
Conseguirá um espaço 
com muito caráter.

NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Carvalho Wexford Tostado  - Wood Impression Gea

Evolve
Carvalho 

Wexford Tostado 
Fendas, nós, galhos... 

As imperfeições da madeira são 
celebradas e reproduzidas neste design 

que sincroniza a textura do pavimento 
com o desenho do carvalho. O seu tom 

natural de madeira envelhecida aumenta 
o realismo do resultado.
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Pintura NCS S 2502-B

Style - 1310 x 132 x 8 mm - Nogueira Majestic - Nature

Style
Nogueira 
Majestic
O design Nogueira Majestic aposta no 
aspeto luxoso e requintado da nogueira 
tradicional. O acabamento acetinado 
Nature confere-lhe um ar subtilmente 
mais atual.

Consiga um ambiente contemporâneo e 
elegante com nogueira e madeira escura: 
escolha paredes cinzentas com um toque azul 
para os espaços mais amplos do seu lar.
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Relaxante e funcional 

O seu dia a dia é um frenesim? Abrace o estilo 
japandi, o qual combina o minimalismo do 
estilo japonês com a funcionalidade do estilo 
escandinavo. Converta o seu lar num refúgio de 
paz, utilizando a calidez dos acabamentos da 
madeira para unificar revestimentos. Deixará o 
stress à porta de casa.

Japandi
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12
Carvalho 
Kalas Bruno
A textura mate do pavimento está 
sincronizada com o padrão característico 
da madeira de carvalho deste design. O seu 
excelente acabamento destaca inclusive 
mais do que a sua cor escura.

NEW - 12 - 1310 x 189 x 12 mm - Carvalho Kalas Bruno - Wood Impression Kalas

Os nossos pavimentos 
laminados não descoloram 

com a exposição solar. A 
intensidade e os matizes 

da cor manter-se-ão como 
no primeiro dia.

Preto trendy
Atreva-se a seguir a última tendência do 

estilo japandi: escolha um pavimento preto. 
Se combiná-lo com paredes claras não 

perderá luz.
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Supreme
Carvalho 
Selena Crudo
O encanto rústico da madeira acabada 
de cortar está presente neste design que 
sincroniza a textura do pavimento com o 
padrão do carvalho. Graças ao subtil jogo 
de cor, o resultado é uma superfície com 
um movimento muito natural. Sendo um 
pavimento Selena, está disponível em duas 
larguras de régua: Style e Supreme.

(Consulte mais informações na página118)

NEW - Supreme  - 1310 x 240 x 8 mm - Carvalho Selena Crudo - Wood Impression 
Selena

O seu spa pessoal
Quer ter a sensação de estar num spa ao 
entrar na sua casa de banho? Escolha a 

tendência japandi: linhas limpas, detalhes 
mínimos e tons naturais criarão um oásis tão 

relaxante que não quererá sair.
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Evolve 
Carvalho 
Arles Natural
O seu tom natural de 
folha de madeira e a 
sua textura sincronizada 
com o padrão do 
carvalho convertem este 
pavimento numa opção 
segura que funciona em 
qualquer tipo de divisão.

Paz e 
tranquilidade
Obter o ambiente agradável e 

acolhedor do estilo japandi para o seu 
quarto é muito simples: coordene a cor 
de pavimentos e portas em tonalidades 

de madeira natural, utilize poucos 
materiais e opte por uma pequena 

gama cromática de tons suaves. Para 
terminar, adicione algum detalhe 

decorativo que tenha um significado 
especial para si. Lembre-se: fique só 

pelo essencial!NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Carvalho Arles Natural - Wood Impression Gea
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Original
Carvalho Vintage
O tom tostado do desenho Carvalho 
Vintage confere personalidade ao 
espaço e as suas riscas ligeiramente 
mais escuras transmitem uma 
sensação de movimento. O seu 
acabamento mate Dry Touch confere-
lhe uma textura realista de poro aberto. Original - 1200 x189 x 8 mm - Carvalho Vintage - Dry Touch
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Escolha os nossos 
pavimentos laminados 
para a sua cozinha e 
não se preocupe com 

nada. Suportam bem os 
ambientes húmidos e, com 
a ajuda de um selante de 

juntas, a instalação ficará à 
prova de infiltrações.
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Pensamos no   
 seu negócio

Escolas, comércios, hotéis, restaurantes... Os 
clientes e consumidores já não exigem apenas o 

melhor serviço: procuram experiências completas 
e irrepetíveis. Por isso, necessita de criar uma 

atmosfera única que represente a personalidade 
e os valores do seu estabelecimento. 

Com a nossa ampla gama de mais de 85 designs 
poderá encontrar exatamente o que necessita 
para começar a criar esse ambiente que está 
à procura. Além disso, os nossos pavimentos 

são muito resistentes ao desgaste, à humidade 
e às pancadas; e também cumprem todas as 
exigências de segurança do CTE em caso de 
incêndio. Assim, independentemente do que 

aconteça no dia a dia do seu negócio, não terá 
com o que se preocupar!
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XL
Carvalho 
Eyre Miel
A cor mais natural da coleção 
de carvalhos eyre é um design 
versátil capaz de adaptar-se 
a uma variedade de estilos: 
desde os mais modernos aos 
mais tradicionais. Os seus nós 
perfeitamente integrados e a 
sua textura sincronizada com o 
desenho da madeira conseguem 
um efeito muito realista.

NEW - XL - 1780 x 246 x 10 mm - Carvalho Eyre Miel  - Wood Impression Eyre

Encanto 
simples

Se procura um ambiente tranquilo e 
acolhedor para o seu negócio, escolha o 
estilo japandi. Uma mistura perfeita da 

funcionalidade  do conforto escandinavo 
com a serenidade e a harmonia japonesas. 
Graças à versatilidade do design Carvalho 

Eyre Miel apenas necessita de unificar 
materiais utilizando a mesma madeira para 
pavimento e mobiliário. Como remate final, 

adicione uma planta. E já está. Essa é a 
vantagem de um estilo minimalista!

Desfrute do realismo da madeira com todas as 
propriedades de resistência e fácil manutenção de um 

pavimento laminado. Os nossos pavimentos FINfloor 
classe 33 foram pensados para uso comercial intenso: 

os seus clientes poderão levantar-se e sentar-se 
quantas vezes quiserem sem danificar a superfície.
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Único e pessoal
Os designs da coleção Selena dispõem de duas larguras 

de régua distintas para que possa combiná-los como 
quiser e criar um estilo próprio para o seu negócio. 

(Pode consultar as larguras de régua disponíveis na página118).

Style e Supreme
Carvalho Selena Tostado

O tom tostado deste design é capaz de dotar 
qualquer espaço de uma personalidade 
característica. Uma vez que a textura do 

pavimento se sincroniza com o desenho do 
carvalho, o resultado é um pavimento único 

com um efeito de madeira muito realista.

NEW - Style - 1310 x 132 x 8 mm  - Carvalho Selena Tostado - Wood Impression Selena
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Evolve
Pinho Fionia
O design Pinho Fionia adapta-se a 
qualquer espaço que procure recriar 
o conforto funcional escandinavo. 
A cor clara do pinheiro nórdico 
confere ao ambiente uma sensação 
de limpeza e serenidade.

NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Pinho Fionia - Vintage Matt
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A superfície dos nossos pavimentos 
laminados não absorve a sujidade. Por isso 

são totalmente higiénicos, antibacterianos e, 
além disso, fáceis de limpar. Exatamente o 

que necessita num lugar repleto de crianças.

Calma nórdica
Um ambiente muito relaxado 

torna-se essencial para 
determinados espaços 

infantis: as crianças 
esbanjam energia! Combine 

diferentes madeiras claras e 
conseguirá essa atmosfera 
cálida e sossegada de que 

necessita.
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NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Carvalho Arles Oscuro - Wood Impression Gea

Evolve
Carvalho

 Arles Oscuro
A textura do pavimento deste design 

sincroniza-se na perfeição com o 
desenho do carvalho para conseguir 

um acabamento realista num tom 
escuro que atribuirá ao seu negócio 

um ambiente moderno.
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Quer renovar o aspeto do seu espaço mas não quer 
fechar? Escolha os nossos pavimentos laminados! O 
seu sistema de encaixe permite uma instalação rápida, 
simples e de obra seca. Além disso, não necessita 
de retirar o pavimento existente e, uma vez que não 
necessitam de colas ou vernizes, uma vez instalados 
podem ser utilizados sem necessidade de espera.

Pintura NCS S 1505-Y60R

Amplitude 
sofisticada

Qualquer divisão ganha em profundidade se escolher 
a elegante cor do Carvalho Arles Oscuro para o 

pavimento. Se o seu estabelecimento dispõe de 
grandes espaços, pinte as paredes em tons médios 
e confira-lhe um toque original de sofisticação com 

detalhes art decó com formas geométricas, tons 
dourados, finas estruturas metálicas e têxteis com 

muita personalidade como a seda ou o veludo. 
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Supreme
Carvalho 
Gaia Dalmata
Este carvalho natural sem nós e com 
uma ligeira decapagem possui uma 
cor natural limpa que confere luz 
ao espaço. A textura do pavimento 
coordena-se com o desenho da 
madeira para obter um efeito realista. Supreme - 1310 x 240 x 8 mm - Carvalho Gaia Dalmata - Wood Impression Gaia
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O átrio e a receção de um 
hotel são espaços repletos de 
vida com muitas pessoas a 
entrar e a sair a toda a hora. 
Por isso, necessita dos nossos 
pavimentos FINfloor classe 33, 
já que são muito resistentes à 
abrasão e ao desgaste.

Pintura NCS S 4010-B70G

Personalidade
Quem disse que um hotel tinha de ter um aspeto genérico 

e impessoal? Aposte no estilo eclético e crie um espaço 
único e vibrante: cores intensas, muitas plantas, padrões 

exóticos, detalhes vanguardistas... E com o design Carvalho 
Gaia Dalmata, o seu pavimento terá um tom luminoso e 

natural que combinará com tudo.
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Profundidade

Br
ilh

o
ACABAMENTOS PARA O SEU PAVIMENTO FINFLOOR

Totalmente fosco? Fica melhor com um pouco de brilho? Com ou sem nós? Nesta tabela, indicamos 
os diferentes acabamentos que pode escolher de acordo com o brilho do design e a textura da 

madeira. Assim, poderá conhecer todos os detalhes do seu pavimento laminado FINfloor.

 DRY TOUCH

 WI SOBERANO

 MATT OIL

 NATURE

 RUSTIC PORE

 VINTAGE MATT

WI GAIA

 WI GEA

 WI KALAS
 WI EYRE WI SELENA

WI: WOOD IMPRESSION

 SAW CUT

 WI TANGO
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PROLONGA A VIDA ÚTIL DO SEU PAVIMENTO

• Oferecemos três tipos de Tela FINfloor para que possa escolher 
a que melhor se adequa ao seu projeto: Silent Elite, Thermo e 
New Essential.

• Todos os nossos forros protegem o seu pavimento laminado 
contra a humidade e a condensação do subsolo, graças à sua 
película plástica incorporada.

• Além disso, se escolher um forro com grande resistência a 
cargas e tráfego de pessoas, as juntas do seu pavimento per-
manecerão como novas.

AUMENTA A SENSAÇÃO DE CONFORTO

• A nosso tela Thermo isola termicamente o seu espaço para que as 
variações de frio ou calor sejam menos visíveis na sua casa.

• Com a nossa tela Silent Elite, reduz o ruído transmitido para o 
andar de baixo e melhora o som dos passos, tornando-o mais 
agradável. Além disso, é certificado para utilização com sistemas 
de aquecimento ou refrigeração radiante através de água, pois a 
sua baixa resistência térmica permite uma ótima difusão de frio e 
calor. 

TELAS FINFLOOR
MAIS DURABILIDADE E CONFORTO PARA O SEU PAVIMENTO

A tela (ou underlay) é a base isolante sobre a qual o pavimento laminado é instalado. 
A sua principal função é proteger o seu pavimento para que ele permaneça nas melhores condições ao longo do tempo.

SILENT ELITE THERMO NEW ESSENTIAL

REDUÇÃO DO SOM DO PASSO * * * * * *
ISOLAMENTO ACÚSTICO 
SOM TRANSMITIDO * * * * * *
RESISTÊNCIA A CARGAS * * * * * * 

RESISTÊNCIA À QUEDA DE OBJETOS * * * * * * * 

ISOLANTE TÉRMICO * * * *
PROTEÇÃO CONTRA A HUMIDADE * * * * * * * * 

ADEQUADO PARA 
AQUECIMENTO RADIANTE

SIM NÃO SIM

ESPESSURA 2 mm 2 mm 2 mm

COMPRIMENTO 20 m 20 m. 25 m

LARGURA 1 m 1 m 1,2 m

DENSIDADE 130 Kg/m3 35-40 Kg/m3 35-40 Kg/m3

 C

 D

 E

 B

 A

 C B

 A

INSTALACIÓN CON CALEFACCIÓN RADIANTE

A FINFLOOR     B TELA THERMO FINFLOOR   C SOLEIRA

A FINFLOOR     B MANTA SILENT ELITE FINFLOOR     C AQUECIMENTO RADIANTE     D ISOLANTE     E SOLEIRA
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 3

O QUE MAIS PRECISA PARA O SEU PAVIMENTO LAMINADO?

Apresentamos aqui todos os complementos que necessita 
para complementar o pavimento laminado e tornar realidade o projeto que tem em mente.

 1

Complemento para finalizar divisões que precisam de uma moldura 
de tamanho pequeno.

• MDF hidrófugo resistente à humidade.
• Com comprimento de 2400 mm.
• O design é ajustado a cada pavimento.

Complemento imprescindível para finalizar a instalação contra paredes. 
O seu design reto e moderno adapta-se a todos os pavimentos.

• MDF hidrófugo resistente à humidade.
• Disponível em 2 alturas: 70 mm ou 90 mm.
• En largo 2.400 mm.    
• Com prensa-cabos e sistema de engate 
   a pressão que facilita a instalação.FINFLOOR EM CASAS DE BANHO E COZINHAS

Escolha os nossos pavimentos laminados para casas-de-banho e cozinhas com total garantia, pois 
estão preparados ambientes húmidos. Apenas tem de assegurar-se de que na instalação se utiliza:

Silicone perimetral
Silicone neutro desenhado para evitar filtrações de água sob pavimentos flutuantes em instalações em 
cozinhas e casas de banho. Especialmente indicado para preencher a junta de dilatação entre o pavimento 
laminado e as paredes, móveis ou sanitários para casas de banho.

Selante de juntas
Selante de juntas que bloqueia a filtração de água entre as réguas. Permite a instalação de pavimentos 
laminados em cozinhas e casas de banho, prolongando a vida do pavimento laminado.

6

18 mm

18
 m

m

 5

70 / 90 m
m

. 

15 mm. 

RODAPÉ LOFT

CLIPE DE MONTAGEM DE RODAPÉ

FRISO

• Necessário para facilitar a instalação do rodapé por meio do   
   sistema de engate a pressão.
• Evite usar colas ou pregos no próprio rodapé.

• Use-o nos degraus da porta ou quando exceder 8 m de  
   comprimento ou 5 m de largura, para permitir o movimento 
   dos pavimentos.

• Use-o ao mudar de pavimento para compensar as diferenças 
   de altura.

• Use-o para finalizar a instalação contra paredes, janelas, etc.

 4

 2

37 mm

 3

41 mm

30 mm

PERFIL DE EXPANSÃO

PERFIL DE TRANSIÇÃO

PERFIL TERMINAL

NOVOS PERFIS DE ALUMÍNIO  

 MAIOR DURABILIDADE E COM UMA SALIÊNCIA ÍNFIMA DE 1 MM.

        COM 2400 MM DE COMPRIMENTO PARA INSTALAÇÃO CLIP (INCLUI BASE).

        O DESIGN AJUSTA-SE AO PAVIMENTO E O COMPLEMENTA.

        DISPONÍVEL PARA TODAS AS COLEÇÕES.

 1
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SOLUÇÃO PARA AS SUAS ESCADAS

O nosso Mamperlan remata os seus espaços com degraus ou escadas 
com o design que escolheu para o seu pavimento. 

E, tal como o seu pavimento laminado, tem muitas vantagens:

ACABAMENTO PERFEITO E MONTAGEM FÁCIL
Como é fabricada com as réguas, o design é exatamente igual ao do pavimento e tem a mesma resistência. 

CONTINUIDADE NO DESIGN
O pavimento e as escadas formarão um espaço 
unificado com a mesma aparência.

MANUTENÇÃO
É muito fácil de limpar.

VÁRIAS POSSIBILIDADES DE REMATE 
Tem diferentes opções de remate.

VERSÁTIL
Adapta-se a todos os tamanhos de degraus e formatos de escadas.

SEM RESSALTOS
A superfície ficará lisa e homogénea.

GRANDE RESISTÊNCIA
É resistente a choques, abrasão, 
desgaste e humidade.
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Durabilidade

Resistência à abrasãoComercial intensivo 
Doméstico intensivo

De acordo com a norma EN13329

Válido para todas 
as divisões

Apto para casas 
de banho e cozinhas 
(produtos sem bisel)

Hydroprotect

Cantos 
selados

Estabilidade 
dimensional

Junta 
hermética

Segurança

Proteção antiestática 
segundo a norma 

EN 14041/EN 1815

Reação ao fogo B
fl
 s1 

segundo a norma 
EN 14041/EN 13501

Fácil 
instalação

Sistema de CLIQUE
Fácil instalação

BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER FINfloorESCOLHA O FORMATO DO SEU PAVIMENTO LAMINADO

12
Mais espessura, para um som de madeira 

sólida e uma maior resistência.

Evolve
Nova coleção de formatos atualizados, 

melhorando a proporção entre 
comprimento e largura.

Original
A coleção mais ampla no formato tradicional 

de largura de 19 cm que se adapta 
a todos os estilos

Style
A coleção com o formato mais estilizado com 

réguas de 13 cm de largura.

Supreme
Coleção de designs numa largura “nobre” de 
24 cm, que consegue o aspeto das tábuas de 

madeira natural. 

XL
Formato extra longo para criar espaços 

únicos com muita personalidade. Réguas que 
proporcionam uma sensação de mais espaço e 

de madeira natural.

Mais estilizado, extra largo, tamanho XL... Estes são os formatos que oferecemos 
para que possa escolher todos os detalhes do seu pavimento laminado FINfloor.

Os nossos pavimentos laminados são uma boa opção para todos os espaços da sua casa. 
Apresentamos aqui as suas principais características. Elas irão convencê-lo.

Garantia

Uso Doméstico

AÑOS

20
AÑOS

10
Uso Comercial*

AÑOS

3
Banho e Cozinhas**

* A garantia para usos comerciais é de 5 anos se o produto estiver biselado.
** A garantia para aplicações de casas de banho e cozinhas limita-se a instalações domésticas e de produtos sem bisel.

Não se aplica a instalações comerciais e/ou de produtos biselados.
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Em cada projeto, há muitas informações que precisa de saber: textura, tipo de bisel, design de régua e características de design. 
Para facilitar a interpretação destas informações, resumimo-las numa série de ícones. Explicamos aqui o que eles representam.

COMO INTERPRETAR OS ÍCONES 
DOS DESIGNS

Microbiselado 
a quatro lados

Sem Bisel Biselado 
a quatro lados

Biselado 
a dois lados

Instalação multiformatoLargura múltipla

Três lamelasMonorrégua Duas lamelas Aleatório

Espiga Telha

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN

RUSTIC NATURE RICH

DESIGN DA RÉGUA

TIPO DE BISEL

3AK CARVALHO SELENA TOSTADO 
Wood Impression

NEW

Código de cor e nome do design

Textura

Tipo de bisel

Nature Rich

Rustic

É uma característica do design que consiste 
em brincar em áreas com diferentes espécies 

de madeira e/ou diferentes intensidades de 
cores nos painéis. O resultado é uma variação 

equilibrada do pavimento que destaca a 
riqueza da madeira.

Esta característica de design refere-se aos 
diferentes desenhos próprios da madeira, 

como nós, fendas ou marcas. O seu objetivo 
é conseguir um acabamento realista 

de madeira natural.

NósSem nós Fendas ou 
marcas

Com Nature 
Rich
(heterogêneo)

Sem 
Nature Rich 
(homogêneo)

Se precisar, peça uma amostra!
Tenha em conta que esta reprodução de cores não é exata e pode haver variações em relação aos originais.

Instalação 
multiformato

Design da régua
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2AK CASTANHO BRONTE
Luxor

6AJ CARVALHO EYRE CAFE
Wood Impression

7AJ MISTRAL WOOD  
Vintage Matt

2AL CARVALHO EYRE BEIGE
Wood Impression

1AK CARVALHO EYRE VAINILLA
Wood Impression

8AJ CARVALHO EYRE MIEL
Wood Impression

9AL CARVALHO KALMAR BLANCO
Wood Impression

4AS PINHO FIONIA
Vintage Matt

1AM CARVALHO WEXFORD NATURAL
Wood Impression

2AM CARVALHO ARLES NATURAL
Wood Impression

2AN CARVALHO WEXFORD TOSTADO
Wood Impression

3AN CARVALHO KALMAR GRIS
Wood Impression

0AM CARVALHO ARLES OSCURO
Wood Impression

6AQ ALFAMA TILE
Vintage Matt

120 121Evolve 1331 x 194 x 8 mmXL1780 x 246 x 10 mm



42S CARVALHO GAIA LORETO  
Wood Impression

37S CARVALHO GAIA DOLOMITES   
Wood Impression

39S CARVALHO GAIA DALMATA  
Wood Impression

70U FREIXO TANGO SANTORINI  
Wood Impression

38S CARVALHO GAIA VICTORIA  
Wood Impression

51X CARVALHO PARADISE  
Saw Cut

45U FREIXO TANGO ALSACE  
Wood Impression

08X FREIXO TANGO GORBEA  
Wood Impression

43U FREIXO TANGO ETNA  
Wood Impression

3AL DOBLE AGATHA  
Vintage Matt

5AK CARVALHO SELENA CRUDO        
Wood Impression

9AJ CARVALHO SELENA DORADO 
Wood Impression

3AK CARVALHO SELENA TOSTADO
Wood Impression

9AP ESPIGA ORLEANS  
Vintage Matt

122 123Supreme     Supreme  1310 x 240 x 8 mm 1310 x 240 x 8 mm



90H CARVALHO SOBERANO ÁRTICO
Wood Impression

78D CARVALHO SOBERANO NATURAL
Wood Impression

95N CARVALHO BRENO  
Dry Touch

25Y CARVALHO QUERCUS  
Dry Touch

89H CARVALHO SOBERANO PLATA
Wood Impression

70X DOUSSIE TETUAN
Wood Matt

81D MERBAU CLÁSICO
Nature

03F  AFIZÉLIA BRASILEÑA
Nature

70N GOLDEN GUADIANA
Nature

96N CARVALHO GALO 
Dry Touch

49X NOGUEIRA MAJESTIC
Nature

94N CARVALHO MAGNO
Dry Touch

48X CARVALHO CORSARIO
Saw Cut

5AK CARVALHO SELENA CRUDO      
Wood Impression

9AJ CARVALHO SELENA DORADO  
Wood Impression

3AK CARVALHO SELENA TOSTADO
Wood Impression

124 125Style   Style  1310 x 132 x 8 mm 1310 x 132 x 8 mm



92N BABYLON GRIS
Saw Cut

24T CARVALHO SERRADO
Saw Cut

66T FREIXO HALTI
Dry Touch

48T PINHO LOFOTEN 
Matt Oil

76N CARVALHO BROMO 
Dry Touch

89N CARVALHO CALCIC
Dry Touch

78N CARVALHO CHIC
Dry Touch

88N CARVALHO TAUPE
Dry Touch

77N CARVALHO TITANIO
Dry Touch

99E MADEIRAS DRIFT
Vintage Matt

16X CARVALHO JASPER
Dry Touch

30X CARVALHO KILIMANJARO
Vintage Matt

64T CARVALHO OLIMPO
Dry Touch

46X CARVALHO BANFF
Dry Touch

31X CARVALHO OBELISQUE
Vintage Matt

127126 Original Original 1200 x189 x 8 mm 1200 x189 x 8 mm



86N GARAPA
Rustic Pore

94E FAIA CLARA
Vintage Matt

78C JATOBA AMAZONAS
Rustic Pore

81N NOGUEIRA SIDDHARTHA
Rustic Pore

32X CARVALHO BAIKAL
Vintage Matt

52X CARVALHO EGEO
Vintage Matt

02N CARVALHO OTOÑO
Rustic Pore

33X CARVALHO BRITANNIA
Vintage Matt

80N CARVALHO RETRO
Dry Touch

87N CARVALHO VINTAGE
Dry Touch

49T CARVALHO BALMORAL
Dry Touch

21P CARVALHO COLUMBIA
Dry Touch

22P CARVALHO PARAMOUNT
Dry Touch

67T CARVALHO URAL
Dry Touch

79N CARVALHO GLAMOUR
Dry Touch

128 129Original Original Original 1200 x189 x 8 mm 1200 x189 x 8 mm



49X NOGUEIRA MAJESTIC
Nature

46X CARVALHO BANFF
Dry Touch

16X CARVALHO JASPER
Dry Touch

89N CARVALHO CALCIC
Dry Touch

77N CARVALHO TITANIO
Dry Touch

66T FREIXO HALTI
Dry Touch

79N CARVALHO GLAMOUR
Dry Touch

22P CARVALHO PARAMOUNT
Dry Touch

80N CARVALHO RETRO
Dry Touch

8AK CARVALHO KALAS ALBAR
Wood Impression

7AK CARVALHO KALAS ARENA
Wood Impression

9AK CARVALHO KALAS BRUNO
Wood Impression

130 13112 121310 x 189 x 12 mm 1310 x 189 x 12 mm



VISUALIZE O SEU PROJETO

SENTE-SE CRIATIVO? DESENHE SEU PRÓPRIO PLANO NESTAS 
PÁGINAS E COMECE A IMAGINAR O SEU ESPAÇO IDEAL.



O princípio do seu espaço

Fotografia, Design, Layout e Impressão:
Otzarreta Think & Make

www.finfloor.com



soluções de madeira
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