COLEÇÃO PISO
LAMINADO 2014
excelência e tecnologia
para oferecer sensações
inspiradas na natureza
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A Duratex é a maior indústria
do hemisfério sul de painéis de
madeira e de louças e metais
sanitários, com as marcas
Deca e Hydra. O Durafloor, piso
laminado de alta resistência,
também é líder no Brasil em
sua categoria. E recentemente a
empresa lançou o Durafloor LVT,
piso vinílico de última geração.
Com um compromisso
permanente com a inovação, a
Duratex investe continuamente
em P&D e em tecnologias
consideradas estado da arte.
Suas plantas produtivas estão
entre as mais avançadas da
América Latina, e sua gigantesca
base florestal é manejada com
técnicas de última geração.
Trabalhando em prol do
desenvolvimento sustentável
e oferecendo soluções que
contribuem para que as pessoas
possam viver bem, a Duratex
tornou-se uma referência em
produtos de alta qualidade.

Floresta Duratex
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Durafloor Piso Laminado de alta resistência,
indicado para uso em ambientes internos, está
disponível em nove linhas e dezenas de padrões
inspirados nas cores, texturas e sensações que a
natureza oferece.
Para cada estilo e tipo de ambiente, comercial ou
residencial, você encontrará o Durafloor perfeito,
e contará com uma completa e exclusiva linha
de acessórios de acabamento. Todas as opções
deste piso são oferecidas com o Click, o sistema
de instalação mais simples e rápido do mercado.
Conheça as características únicas de cada linha
do Durafloor e os benefícios que fazem dele a
escolha certa para todos os projetos.
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MEMBER OF

Dow Jones
Sustainability Indices

iso
14001
1º empresa da
América Latina
a conquistar a
certificação FSC

Sistema de Gestão
Ambiental certificado
de acordo com as
normas ISO 14001

In Collaboration with RobecoSAM

Empresa
membro do
Green Building
Council

Durafloor foi o
primeiro piso laminado
do país a receber o
selo Sustentax

Integrante do ISE - Índice
de Sustentabilidade
Empresarial da
BM&F Bovespa

Única companhia latino-americana de
material de construção a ser selecionada
como um componente de índice do
Dow Jones Sustainability Emerging Markets

Na natureza, nosso futuro
a duratex tem um compromisso
com a preservação da natureza
Para a Duratex, cuidar do meio ambiente
é um diferencial estratégico e a certeza
da longevidade de seus negócios. Por isso,
Durafloor é fabricado com total respeito à
natureza e a preocupação em gerar o menor
impacto ambiental possível, do início ao fim de
sua cadeia produtiva. Este foco na preservação
dos recursos naturais é mais um motivo para
Durafloor combinar com qualidade de vida.
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cuidados permanentes: Nas imagens, a atenção da Duratex com as mudas de
árvores de reflorestamento e com as florestas nativas mantidas pela empresa
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ACADEMIA | LUCERNA

RECEPÇÃO POR LUIZ SETINGER | TOLEDO

unique
Toledo

UNIQUE é a única linha do Brasil
para áreas de alto tráfego comercial.
Com um acabamento mais
resistente ao desgaste, é ideal para
academias, restaurantes e lojas de
departamentos. A linha tem réguas
com uma largura diferenciada, de
291 mm, e a exclusiva tecnologia
“Endless Beauty”, desenho que
promove a sensação de longos
assoalhos de madeira.

Ferrara

Bristol

Lucerna

Réguas 9x291x1340 mm
Resistência AC5 (exclusividade)
Garantia res. / com. 12 / 5 anos
Instalação Click
Bordas Retas
Textura Madeira linheira
Exclusiva tecnologia
“Endless Beauty”,
que promove a
sensação de longos
assoalhos de madeira
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SALA | LONDON

SALA | SOHO

style
milano

Com padrões inovadores
e elegantes que
evidenciam os desenhos
da madeira, STYLE tem
réguas com largura de
242 mm, o que contribui
para a sensação de
amplitude do ambiente.
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LOFT | TOKIO

Réguas 8x242x1285 mm
Resistência AC4
Garantia res. / com. 12 / 5 anos
Instalação Click
Bordas Microvincos
Textura Madeira natural com brilho
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beleza
sense
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QUARTO | CARVALHO AMERINO

SALA POR GUSTAVO CALAZANS | CARVALHO MUNIQUE

sense

Ideal para ambientes com
charme e sofisticação, SENSE
possui textura sincronizada que
realça veios e nós. Com este
acabamento marcante, seus
padrões contemporâneos se
traduzem em luxo e beleza.

Carvalho paradiso

Carvalho Amerino

Carvalho Allegra

Carvalho hanover

Carvalho Munique

Carvalho tirol

CARVALHO MUNIQUE

Réguas 8x248x1340 mm
Resistência AC4
Garantia res. / com. 12 / 5 anos
Instalação Click
Bordas Vincos
Textura Madeira natural
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naturalidade
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SALA POR DÉBORA AGUIAR | CARVALHO CRETA

SALA POR GIULIANA GABRIELLI | CARVALHO IBIZA

DESIGN

DESIGN combina com
diversos ambientes e
estilos. Tem cores e
desenhos clássicos,
e sua característica
marcante é a textura
natural da madeira.

Carvalho Provençal

Carvalho Creta

Carvalho Elba

Carvalho Ibiza

Ébano

LOJA POR BIA LYNCH E TIANA MEGGIOLARO
- CASA COR® RJ | CARVALHO PROVENÇAL

Carvalho Nassau

Réguas 9x187x1200 mm
Resistência AC4
Garantia res. / com. 12 / 7 anos
Instalação Click
Bordas Retas
Textura Madeira natural
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SALA POR GUILHERME TORRES | IPÊ ANTIBES

escritório | arenal

studio
Grasse

STUDIO tem cores
modernas, veios e nós
aparentes, resultando
em um visual rústico
que lembra os
tradicionais assoalhos
de tábua corrida.

Carvalho Dover

Carvalho Malta

Arenal

Carvalho Lion

SALA DE JANTAR | CARVALHO LION

Ipê Antibes

Réguas 8x187x1340 mm
Resistência AC4
Garantia res. / com. 12 / 5 anos
Instalação Click
Bordas Vincos
Textura Madeira clássica
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flexibilidade

trend
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QUARTO | CARVALHO LIEGE

SALA DE JANTAR | GRIS COLUMBIA

trend

tREND tem marcante
textura acetinada em
padrões de vanguarda e
duas opções de larguras
de réguas, 92 e 152 mm,
que podem ser usadas
de forma única ou em
combinações, o que permite
diferentes paginações.

Amêndola Cristal

Carvalho Missoni

Carvalho Biarritz

Gris Columbia

Carvalho Liege

SALA DE JANTAR POR MAURICIO QUEIROZ
CARVALHO BIARRITZ

Ipê Lucero

Réguas 8x92x1340 mm
8x152x1340 mm
Resistência AC3
Garantia residencial 10 anos
Instalação Click
Bordas Microvincos nos 4 lados
Textura Madeira acetinada
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SALA | CARVALHO MEMPHIS

Cerezo Carmel

Carvalho Viena
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QUARTO POR MICHELE KRAUSPENHAR E SAMARA BARBOSA | CARVALHO VIENA

nature

Textura rústica
diferenciada,
levemente entalhada,
é a característica
única de NATURE, que
promove ainda maior
semelhança com a
madeira natural.

Savoy

Medina

Branco Malibu

Carvalho Lugano

Freijó Granada

Carvalho Memphis

Maple Verona

Nogueira Italiana

Réguas 8x187x1200 mm
Resistência AC4
Garantia res. / com. 12 / 5 anos
Instalação Click
Bordas Retas
Textura Madeira rústica
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SALA | STUCCO

Carvalho Montreal

Pecan Cairo
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SALA DE JANTAR | ÁLAMO

RITZ

com textura linheira e
padrões variados, em
diversas tonalidades,
RITZ está em sintonia
com as últimas
tendências em
decoração de interiores
para áreas residenciais.

Álamo

Stucco

Cerezo Varese

Carvalho York

Tauari Ravena

Peroba Gris

Amêndola Vergara

Gris Almada

Réguas 7x187x1340 mm
Resistência AC3
Garantia residencial 12 anos
Instalação Click
Bordas Retas
Textura Madeira linheira
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SALA | CARVALHO RENO

QUARTO | PÁTINA BRANCA

suavidade

Amêndola Curaçao

Carvalho Orly
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Pátina Branca

Carvalho

Ipê Ambar

Pátina Pérola

Carvalho Reno

Carvalho Colonial

Pátina Bege
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New
way

New way tem padronagens
modernas, versatilidade e
o melhor custo-benefício
em pisos laminados de alta
qualidade.

Réguas 7x190x1340 mm
Resistência AC2
Garantia residencial 10 anos
Instalação Click
Bordas Retas
Textura Madeira leve
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SALA POR DEBORAH ROIG | RITZ CARVALHO MONTREAL

Dois novos
diferenciais

o

Extraproteção contra
microrriscos*
A nova camada extraprotetora do
Durafloor evita os microrriscos
que comprometem o visual e
acumulam partículas de sujeira,
mantendo a beleza, aumentando
a durabilidade e garantindo a
integridade do piso.
Antiestático*
Agora Durafloor tem propriedades
antiestáticas que o tornam ideal
para ambientes onde são utilizados
computadores e outros equipamentos
eletroeletrônicos, como por exemplo
escritórios e lojas, entre outros locais
corporativos e comerciais. Além
disso, este atributo evita o acúmulo
de poeira em locais de difícil acesso,
como embaixo de móveis.
* Exceto linhas Style e New Way

QUARTO DE BEBÊ | RITZ GRIS ALMADA

Proteção
e saúde

A melhor proteção antibacteriana
durafloor é o único piso laminado do
Brasil a contar com Microban®, a proteção
antibacteriana número 1 no mundo.
Microban® significa mais saúde, higiene
e limpeza para todos os ambientes, pois
mantém o piso isento de bactérias. É uma
proteção de longa duração que contribui
para a conservação do piso.
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estufa de mudas: A qualidade do Durafloor começa no cuidado da Duratex com a origem da matéria-prima do piso

Conheça todos os benefícios

QUARTO | TREND IPÊ LUCERO

Hipoalergênico
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Fácil
limpeza

Sustentável:
100% reciclável

Instalação
muito rápida

Click: instalação
sem sujeira

Conforto
acústico

Conforto
térmico

Resistente
a cupim*

Proteção antibacteriana líder

Qualidade
garantida

FÁCIL DE INSTALAR E MANTER, CONFORTÁVEL E DURÁVEL
A primeira vantagem do Durafloor você já descobre na instalação: é
rápida e limpa. Todas as linhas deste piso ficam prontas em um Click,
que é o sistema de instalação mais simples e moderno do mercado.
Depois é só usufruir todos os benefícios do Durafloor: ele é confortável,
aconchegante, resistente e durável. Fácil de limpar, se mantém bonito e
conservado, valorizando todos os ambientes. Tudo isso com a vantagem
adicional de ser um produto ecológico, que contribui em todos os
sentidos para a qualidade de vida. Quem garante é a Duratex, maior
fabricante de painéis de madeira do hemisfério sul.

* Exceto linha Style

SALA POR GUILHERME TORRES | STUDIO IPÊ ANTIBES

A maior variação de formatos
unique | 1340 mm

291 mm

style | 1285 mm

242 mm

sense | 1340 mm

248 mm

design | 1200 mm

187 mm
187 mm 92 mm 152 mm

studio | 1340 mm
trend | 1340 mm
trend | 1340 mm

187 mm

nature | 1200 mm

187 mm

ritz | 1340 mm

unique

190 mm

New Way | 1340 mm

faça sua escolha
As linhas do Durafloor têm
diferentes dimensões para você
poder escolher também o efeito
que deseja para o ambiente.
Réguas mais longas dão a
sensação de maior amplitude,
enquanto réguas mais curtas
proporcionam maior dinamismo
no desenho do piso.
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QUARTO | STUDIO GRASSE
ESCRITÓRIO | UNIQUE TOLETO

Mantas Durafloor
• Manta DuraSilent Black. Manta especial
que reduz significativamente o nível de ruído.
• Manta Lisa. A manta tradicional,
ideal para contrapiso cimentado em
pisos não térreos.
• Manta DurAero. Por permitir a
ventilação do contrapiso, é ideal para
pisos térreos e também contrapisos
em madeira, pedra, cerâmica ou vinil.
44

QUARTO | NATURE CARVALHO VIENA

redução de ruído e proteção contra
umidade: benefícios valiosos
Durafloor oferece três tipos de mantas que
têm papel fundamental na instalação.

Acessórios para tudo
DURAFLOOR: INSTALAÇÃO E ACABAMENTO PERFEITOS
Com uma linha completa de acessórios de instalação e acabamento, Durafloor
permite uma finalização primorosa em todas as situações e estilos de ambientes.

Perfis MDF

10x38x2100 mm

15x50x2100 mm

20x20x2100 mm

18x60x2100 mm
Ideal para:
• Acabamentos em soleiras mais
altas que o Durafloor
• Contornar móveis embutidos
• Paredes de vidro
• Ambientes com rodapés instalados

18x80x2100 mm

10x45x2100 mm

perfil T

Ideal para:
• Mudanças no sentido da instalação
• Passagens niveladas com o
Durafloor (soleiras de porta)
Obrigatório em:
• Toda passagem de ambiente
• Juntas de dilatação (a cada 8 m
lineares ou 64 m²)

18x41x2100 mm

Disponível
somente para
Durafloor
New Way

rodapé fixo

10x32x2100 mm

Possui
passa-fios
central

rodapé clean

10x21x2100 mm

Ideal para:
• Contornar
móveis
embutidos*
• Acabamento
em escada
• Finalização
sem o uso
de rodapés

cantoneira

Ideal para:
• Acabamento em instalações
onde o Durafloor está mais
alto que outro revestimento

9x33x2100 mm

frontal de escada

Rodapés MDF

18x65x2100 mm

12x120x2100 mm
Ideal para:
• Arremate frontal no topo dos degraus
• Mezaninos

Possui
passa-fios
inferior

rodapé vogue

perfil piso parede

perfil redutor

Perfis FIT

* Dependendo da altura da porta/chão.

Confira os acessórios disponíveis em cada linha do Durafloor
acessórios

UNIQUE

STYLE

SENSE

DESIGN

STUDIO

TREND

NATURE

RITZ

New Way

Perfis FIT
Perfis MDF
Cantoneira
Rodapé Fixo
Rodapé Clean
Rodapé Vogue
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Resumo das
características das
linhas Durafloor
características

UNIQUE

STYLE

SENSE

DESIGN

STUDIO

TREND

NATURE

RITZ

New Way

9x291x1340

8x242x1285

8x248x1340

9x187x1200

8x187x1340

8x92x1340
8x152x1340

8x187x1200

7x187x1340

7x190x1340

Classe abrasão

AC5

AC4

AC4

AC4

AC4

AC3

AC4

AC3

AC2

Garantia (anos)

Res. 12 /
Com. 5

Res. 12 /
Com. 5

Res. 12 /
Com. 5

Res. 12 /
Com. 7

Res. 12 /
Com. 5

Res. 10

Res. 12 /
Com. 5

Res. 12

Res. 10

Instalação

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Bordas

Retas

Microvincos

Vincos

Retas

Vincos

Microvincos
nos 4 lados

Retas

Retas

Retas

Textura

Madeira
linheira

Madeira natural
com brilho

Madeira
natural

Madeira
natural

Madeira
clássica

Madeira
acetinada

Madeira
rústica

Madeira
linheira

Madeira
leve

Dimensões (mm)

indicação
Residência
Consultório / Escritório
Quarto de Hotel
Academia
Lobby de Hotel
Loja de Shopping
Loja de Departamento
Restaurante

SALA | STYLE LONDON

IMPORTANTE! O piso laminado Durafloor é indicado para áreas internas e secas.
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SALA DE JANTAR POR MAURICIO QUEIROZ
TREND CARVALHO BIARRITZ

Limpeza e
Manutenção

CUIDADOS
IMPORTANTES

Para limpeza diária do
Durafloor, recomendamos a
utilização do produto Destac®
Pisos Laminados, que deverá
ser aplicado diretamente no
pano, ou detergente diluído
em água. Passe o pano
sempre no sentido da textura
do piso (comprimento das
réguas). Em caso de resíduos
mais resistentes, utilize
um pano limpo, levemente
umedecido com removedor
de esmalte. Esta solução
simples resolve a maioria
dos casos. Nunca utilize pano
molhado para a limpeza do
piso, mas apenas levemente
úmido (bem torcido).

1

Nunca utilize cera nem materiais abrasivos (lixa, sapólio, palha de
aço) na limpeza do Durafloor.

2

Durafloor é resistente à umidade, mas não é à prova d’água.
Portanto, quando houver queda de líquido, seque-o imediatamente.

3	Utilize sempre rodízios de poliuretano ou silicone ao invés de
rodízios de nylon, pois isso evita o desgaste prematuro do piso.
4

Coloque capacho nas portas de entrada, para minimizar o acúmulo
de detritos nas solas dos sapatos.

5

Evite a movimentação de móveis pesados e aplique feltro nos pés
dos móveis para reduzir o atrito.

6

Não deixe o Durafloor exposto diretamente à ação de líquidos,
evitando, por exemplo: derramamento de água, janela aberta com
chuva, urina de animais domésticos etc.

7

Em janelas com incidência de luz solar direta, use cortinas ou
persianas.

8

Nunca fixe parafusos ou objetos no piso e contrapiso sem consultar
antes o fabricante.

9

Os produtos Durafloor tem proteção contra cupim devido ao seu
processo tecnológico de fabricação. Para que essa proteção seja
eficaz, a instalação deverá ser realizada em local livre de infestação
de cupins. Recomendamos que ambientes propícios a este inseto
sejam dedetizados.

10 Nunca utilize fitas adesivas coladas diretamente nos rodapés, pois
sua retirada pode causar danos ao produto.
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SALA | TREND CARVALHO MISSONI

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

blog.durafloorpisos.com.br

@durafloorpisos

As informações e especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Os padrões apresentados são apenas referências. Março / 2014

