Piso vInílico de
última geração
conheça o piso que
renova todos os
tipos de ambiente

produtos para
viver e morar bem
A Duratex é a maior e mais moderna indústria do hemisfério sul
de painéis de madeira e de louças e metais sanitários, com as
marcas Deca e Hydra. Também é líder no Brasil em pisos laminados
com a marca Durafloor.
Trabalhando em prol do desenvolvimento sustentável e oferecendo
produtos que contribuem para que as pessoas possam viver bem,
tornou-se referência nas categorias de produto em que atua.
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Durafloor lvt:
mais uma opção na linha
de pisos da duratex

Durafloor LVT é uma nova opção para profissionais
de arquitetura, design e decoração, que
encontram neste piso um produto inteligente e
versátil, com uma ampla gama de padrões alinhados
com as mais recentes tendências internacionais.

SALA DE JANTAR | LOFT TOSCANA

LIVING | LOFT DAKAR

saleta | idea aspen

Com sua linha de pisos Durafloor, a Duratex oferece ao mercado um
portfólio completo de produtos que se destacam pela excelência.
Durafloor LVT (Luxury Vinyl Tile), piso vinílico de última geração,
é o mais recente lançamento que comprova esta dedicação em
desenvolver soluções de qualidade em revestimentos para todos
os tipos de ambientes comerciais e residenciais.

O PISO PERFEITO PARA QUEM
GOSTA DE BELEZA E PRATICIDADE

A avançada tecnologia de fabricação
do Durafloor LVT permitiu criar um
piso extremamente durável,
resistente a água e muito fácil
de limpar.

Todas estas vantagens são
obtidas em um Click, que é o
sistema de instalação mais
rápido do mercado.
Durafloor LVT está disponível
em duas linhas de produtos,
IDEA, destinada a uso
comercial, e LOFT, para uso
residencial, com sete padrões
em cada uma delas.

LOJA | IDEA ATACAMA

Durafloor LVT (Luxury Vinyl Tile) tem
padrões sofisticados, microvincos
entre as réguas e diferentes
acabamentos, que vão da textura
sincronizada à madeira natural.

LOFT

QUARTO | LOFT TREVISO

LIVING | LOFT DAKAR

BENEFÍCIOS DO
DURAFLOOR LVT

CONSULTÓRIO | IDEA TÍVOLI

IDEA

Hipoalergênico

Click: instalação
sem sujeira

Fácil
limpeza

Conforto
acústico

Resistente
a água

Conforto
térmico

Sustentável:
100% reciclável

Resistente
a cupim

Instalação
muito rápida

Qualidade
garantida

IDEA
USO RESIDENCIAL
INTENSO E
COMERCIAL
MÉDIO

IDEA combina com os mais diversos tipos
de ambientes, principalmente comerciais
e corporativos. A manutenção é muito
simples, permitindo que o piso esteja
sempre acolhedor e bonito.

Possibilidades
de utilização
do Durafloor
LVT IDEA

• Lobbies, ambientes de
convívio e quartos em hotéis
• Restaurantes e bares
• Consultórios
• Escritórios e auditórios
• Lojas e outros ambientes
comerciais

HALL DE ENTRADA | IDEA TÍVOLI

RESTAURANTE | IDEA NOVARA

quarto de hotel | idea aspen

LOFT

LOFT | LOFT TOSCANA

USO RESIDENCIAL
INTENSO E
COMERCIAL
MODERADO

QUARTO DE BEBÊ | LOFT SAARA
SALA | LOFT TREVISO

Loft transforma ambientes e contribui
para que todos que entrem em sua casa
sintam conforto e hospitalidade.
É fácil de limpar e hipoalergênico, sendo
ideal para quem tem crianças em casa.
Possibilidades
de utilização
do Durafloor
LVT LOFT

• Salas de estar e jantar
• Home offices
• Corredores
• Quartos, suítes e closets
• Ambientes amplos em lofts
• Quartos em hotéis

PADRÕES

IDEA

PADRÕES

LOFT

novara

Treviso

merano

monza

tÍvoli

dakar

atacama

toscana

nerone

dubai

aspen

saara

sonora

piseli

composição do Durafloor LVT
Proteção UV: resistência extra ao piso
Capa de superfície - PVC transparente: proteção contra desgaste
Filme decorativo: padrão que reproduz a beleza da madeira
2 camadas de PVC composto: parte estrutural superior do piso
Manta de fibra de vidro: proteção contra deformação
3 camadas de PVC composto: parte estrutural inferior do piso
Camada de PVC: proteção contra umidade

especificações
linha idea

linha loft

padrão dimensões (mm) m2 / cx

capa de
resistência garantia
superfície

Novara
Merano
Tívoli

Aspen
Sonora

capa de
resistência garantia
superfície

Dubai
5 x 220 x 1210

Saara

1,86

Treviso
0,5
mm

Atacama
Nerone

padrão dimensões (mm) m2 / cx

5 x 200 x 1220

1,95

5 x 177 x 1212

1,72

Monza

4 x 200 x 1220

2,44

4 x 177 x 1212

2,15

0,3
mm

Dakar
Toscana
Piseli

INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO

Durafloor LVT pode ser instalado diretamente sobre
contrapiso cimentado, granito, mármore e cerâmica.
Carpetes têxteis ou de madeira e pisos laminados
devem ser removidos antes da instalação. Todos os
pisos devem estar nivelados antes da aplicação.

A limpeza e conservação do Durafloor LVT podem
ser feitas com vassoura, aspirador de pó e pano
levemente umedecido com água. Não devem ser
utilizados objetos metálicos ou pontiagudos para a
limpeza do piso.

rodapés de mdf revestido
o melhor complemento para seu piso
Os rodapés Duratex Moulding são a melhor maneira de
complementar a instalação do Durafloor LVT.

Dimensões (mm) - Esp. 18 | Comp. 1200 | Alturas:

C-01

C-02

C-03

E-01

E-02

E-03

CASUAL

C-01

Na transição para outros revestimentos, tais como
cerâmica, carpete e piso laminado, utilize perfil metálico.

ESSENCIAL

E-01

Disponível em duas linhas, CASUAL e ESSENCIAL, com
diversas alturas, Duratex Moulding possui passa-fios,
é facilmente instalado, é resistente a umidade e tem
proteção contra cupim.

As informações e especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Os padrões apresentados são apenas referências. • Fevereiro / 2013

Durafloor LVT é um produto comercializado pela Duratex S.A.

Atendimento ao consumidor 0800 770 DURA ou 0800 770 3872 www.durafloor.com.br
DurafloorPisos

blog.durafloorpisos.com.br

@durafloorpisos

