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Fabricante espanhol líder de sistemas de tapetes de entrada. A 
sede, fábrica e direção comercial estão situadas no distrito de 
Pamplona, Espanha.

É uma empresa com mais de 35 anos de experiência no sector de 
pavimentos. 

Teve a ideia dum novo conceito de sistemas de tapetes de 
entrada. Os perfis das barreiras anti-sujidade   unem se 
mediante um sistema click 
único e patenteado, que 
lhe proporciona numero-
sas vantagens únicas que 
carecem os produtos da 
concorrência. 

Tem o seu próprio 
departamento R&D que 
está constantemente a 
desenvolver e melhorar 
os seus produtos.   caracterizasse por um fornecimento rápido e 
eficiente de acordo com as exigências do mercado.

Os produtos são distribuídos por diferentes sectores: pa-
vimentos, grandes superfícies, bricolagem, ferrageiras, materiais 
de construção, higiene, etc.

Exporta os seus produtos aos 5 continentes. O êxito da   a nível 
nacional e internacional é a melhor prova do seu nível de 

inovação e da excelente qualidade dos seus produtos.

Uma empresa com 
mais de 35 anos de 
experiência no sector 
dos pavimentos

”

DEDICAÇÃO

EXPERIÊNCIA
EXPERIÊNCIA
XPERIÊNCIAXPERIÊNCIA

PROFISIONALIDADEPROFISIONALIDADEPROFISIONALIDADESIONALIDADSIONALIDADDDEEDDIICCAAÇÇÃÃOOEDICAÇÃO
ROFISIONALROFISIONAL

IINNOOOVVAAÇÇÃÃOO
INOVAÇÃOÇÃO Ç
VVAAÇÃÃOO



ÍNDICE

3

 
Atenea
Hermes
Apolo
Atenea + Rampas
 Artemis / Cronos

Prazos de fabricação
A Sujidade, fonte de problemas
Como funciona  ?
Vantagens do   frente a concorrência
Ecologia 
Prescrever  
Aplicação móvel

Como fazer encomendas / como prescrever   Nota de 
Encomenda / Orçamento

Perguntas frequentes
  Atenea: Montagem sob um pavimento laminado 
Conselhos de instalação
Acessórios
Manutenção e limpeza
Acabamentos  
Tapetes de poliamida
Garantia e informação técnica

Rodapés
Instalação

4
6
8

10
12

14
15
16
17
19
20
21

24
25

26
28
29
30
31
32
33
34

35
44

PÁGINA



4

ATENEA

MONTAGEM
ENCASTRADA

O MAIS

VERSÁTIL

H 9 mm
L 33 mm

9 x 33 mm

Altura
9 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 7 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Têxtil.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Pavimentos laminados e soalhos de 
qualquer altura. 
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Altura
9 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 7 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Borracha.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Pavimentos laminados e soalhos de 
qualquer altura. 
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Altura
9 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 7 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Escovas.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Pavimentos laminados e soalhos de 
qualquer altura. 
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Têxtil Borracha Escovas

Cinzento Vermelho VerdePretoAzulAntracite Azul Bege Vermelho Camel

Cinzento Castanho Verde

POLIPROPILENO

Preto Fotoluminiscente

Antracite

POLIPROPILENO - DIAMANTE
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• Apropriado para instala
r sob

pavimentos laminados, sem 

obras.
• Fácil montagem.
• O mais económico e versátil.

• Até 4,5 metros de largura, 

sem limite no comprimento.
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MONTAGEM
ENCASTRADA

O PRIMEIRO
HERMES

H 17 mm
L 33 mm

17 x 33 mm

Altura
17 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 10 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Têxtil.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Montagem encastrada. 
Dimensões máximas 
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Altura
17 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 10 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Borracha.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Montagem encastrada. 
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Altura
17 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 10 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Escovas.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Montagem encastrada. 
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Têxtil Borracha Escovas

Cinzento Vermelho VerdePretoAzulAntracite Azul Bege Vermelho Camel

Cinzento Castanho Verde

POLIPROPILENO

Preto Fotoluminiscente

Antracite

POLIPROPILENO - DIAMANTE
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• O modelo mais standard.

• Fácil Montagem.
• Até 4,5 metros de largura,

sem limite no comprimento.
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MONTAGEM
ENCASTRADA

APOLO PARA PAVIMENTOS

MAIS ALTOS

H  22 mm
L 33 mm

22 x 33 mm

Altura
22 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passi-
vado.
12,2 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Têxtil.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Montagem encastrada. 
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Altura
22 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passi-
vado.
12,2 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Borracha.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Montagem encastrada. 
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Altura
22 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passi-
vado.
12,2 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Escovas.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2. 
Indicado para
Montagem encastrada. 
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Têxtil Borracha Escovas

Cinzento Vermelho VerdePretoAzulAntracite Azul Bege Vermelho Camel

Cinzento Castanho Verde

POLIPROPILENO

Preto Fotoluminiscente

Antracite

POLIPROPILENO - DIAMANTE
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• Apropriado para pavimento de

mármore ou granito.

• Montagem Fácil.
• Até 4,5 metros de largura,

sem limite no comprimento.
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NÃO NECESSITA DE

CAIXA PARA EMBUTIR

INSTALAÇÃO 
Á SUPERFÍCIE

ATENEA+RAMPAS

H 9 mm
L 33 mm

9 x 33 mm

Altura
9 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 7,3 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Têxtil.
Isolamento e consolidação
Espuma de borracha antideslizante 
auto-adesiva.
Acessórios incluídos
Rampas e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Pavimentos onde não existe caixa 
para embutir.
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Altura
9 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 7,3 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Borracha.
Isolamento e consolidação
Espuma de borracha antideslizante 
auto-adesiva.
Acessórios incluídos
Rampas e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Pavimentos onde não existe caixa 
para embutir.
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Altura
9 mm.
Largura do perfil
33 mm.
Perfis por metro linear
30 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 7,3 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Escovas.
Isolamento e consolidação
Espuma de borracha antideslizante 
auto-adesiva.
Acessórios incluídos
Rampas e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Baixo. 15 min/m2.
Indicado para
Pavimentos onde não existe caixa 
para embutir.
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Têxtil
Rampas

Borracha
Rampas

Escovas
Rampas

Cinzento Vermelho VerdePretoAzulAntracite Azul Bege Vermelho Camel

Cinzento Castanho Verde

POLIPROPILENO

Preto Fotoluminiscente

Antracite

POLIPROPILENO - DIAMANTE
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MONTAGEM

Para tapetes de grandes dimensões recomenda se que se fixe ao chão com parafusos.

• Não necessita de obra
s

adicionais.
• Montagem á superfície.

• Não obstruí a passagem
.

• Máxima superfície.

• Até 4,5 metros de largura,

sem limite no comprimento.

• Rampas laterais opcionais.

1 3

5

2

4

6
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MONTAGEM
ENCASTRADA

LARGURA

ESPECIAL

Altura
9 mm.
Largura do perfil
69 mm.
Perfis por metro linear
14 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 5,5 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Têxtil.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Muito baixo. 10 min/m2.
Indicado para
Pavimentos laminados e soalhos de 
qualquer altura. Grandes superfícies.
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Altura
17 mm.
Largura do perfil
69 mm.
Perfis por metro linear
14 unidades.
Estrutura
100% alumínio. Acabamento passiva-
do. 8,8 kg de alumínio por m2.
Acabamento
Têxtil.
Isolamento e consolidação
Espuma de polipropileno auto-ade-
siva.
Acessórios opcionais
Perfis laterais e cantos de esquina.
Nível de dificuldade
Muito baixo. 10 min/m2.
Indicado para
Montagem encastrada. Grandes 
superfícies.
Dimensões máximas
Comprimento: Sem limites.
Largura: Sem limites.

Têxtil Têxtil
9 x 69 mm 17 x 69 mm

ARTEMIS / CRONOS

H 17 mm
L 69 mm

H 9 mm
L 69 mm

Antracite Azul Bege Vermelho Camel

Cinzento Castanho Verde

POLIPROPILENO

Antracite Azul Bege Vermelho Camel

Cinzento Castanho Verde

POLIPROPILENO

Antracite

POLIPROPILENO - DIAMANTE

Antracite

POLIPROPILENO - DIAMANTE
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• Menor proporção de a
lumínio

á vista: perfis mais largos.

• Especial para cobrir g
randes

superfícies.
• Montagem muito fácil.

• Até 4,5 metros de Largura,

sem limite no comprimento.



PRAZOS DE FABRICAÇÃO
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TENHA O SEU PRÓPRIO STOCK
DE PERFIS  
Apropriado para aqueles clientes que 
querem oferecer um serviço imediato

HORAS
00

STOCK

HORAS
24

EXPRESSO

Você pode ter o seu próprio stock de perfis   e preparar um tapete a medida num espaço de 
minutos. Só é preciso ter uma serra de corte de alumínio. Devido a esta opção, dezenas de clien-
tes em todo o mundo aproveitam as vantagens do sistema click patenteado do  . A   assegura lhe 
sobre o stock mais adequado para a sua zona. Esta opção é a mais apropriada para mercados 
longínquos e que tenham dificuldades de transporte.

Você pode ter um stock de segurança com as referências mais vendidas e usar o serviço standard 
ou expresso para casos pontuais

SERVIÇO EXPRESSO

Tapetes urgentes cortados á medida

  tem a consciência das urgências derivadas á instalação dos seus produtos. Muitas vezes, 
o tapete é o último elemento que se monta numa obra, tratando-se do elemento imprescindí-vel 
no momento da inauguração. Por este motivo,   põe á disposição dos seus clientes habituais o 
serviço Expresso, com o qual se reduz o prazo de fabricação a 24 horas*. Consulte as condições 

aplicáveis a este serviço. 

HORAS
72

STANDARD

(*) O prazo de 24 horas refere se á fabricação desde a altura da confirmação da encomenda. 

SERVIÇO STANDARD

Tapetes á medida

A   reduziu ao máximo o prazo de fabricação de modo a responder melhor ás exigências dos 
seus clientes.

Também pode utilizar este serviço como complemento á compra de barras de  . Desta 
maneira, não é necessário ter um grande stock de modelos e cores.



A SUJIDADE, FONTE DE PROBLEMAS
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Nos lugares com grande tráfego de pessoas, a sujidade é a causa 
de inúmeros problemas.

Está comprovado que 80% da sujidade introduzida num edifício 
é transportada pelos sapatos das pessoas que circulam pelo mes-
mo.

Todos damos importância a uma boa imagem. A sujidade nos 
pavimentos interiores cria uma impressão muito negativa sejam 
eles de alcatifa, parquet, laminados, de linóleo, mármore ou 
cerâmicos. As partículas, tanto secas como húmidas ficam á su-
perfície e devido á sua cor destacam se muito dando origem a um 
efeito estético indesejável.

Aqueles pavimentos sem capacidade de absorção apresentam 
um problema adicional. A humidade que é introduzida no edifício 
cria depósitos de agua á superfície que vão sendo estendidos pro-
gressivamente ao conjunto das instalações. Não só é a imagem 
negativa que produz,como também o desencadear de acidentes 
devidos ao escorregar. 

As partículas arrastadas pelos sapatos possuem uma grande 
capacidade abrasiva e provocam um forte desgaste nos pavimen-
tos interiores. Ao diminuir a quantidade de sujidade, diminui se o 
uso detergentes necessários para a sua limpeza, conseguindo se 
prolongar cada vez mais a vida dos pavimentos e reduzir o con-
sumo de produtos agressivos e contaminantes. Os fabricantes de 
pavimentos e revestimentos recomendam a instalação de tapetes 
como medida preventiva ao desgaste dos seus produtos.

Os custos de limpeza dum edifício ou loja costumam ser conside-
ráveis, e podem ser reduzidos em grande parte ao prevenir se a 
entrada de sujidade.

Contribui para a preservação do meio ambiente ao diminuir o 
consumo de água e produtos de limpeza, assim como prolongar a 
vida dos pavimentos.

100%

80%

100%

20%

Sem  Com  

80% da sujidade 
de um edifício é 
introduzida pelas 
pessoas

”
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COMO FUNCIONA  ?

É um tapete de alumínio formado por perfis nos quais inserem 
se peças de alcatifa, borracha ou escova. A ação combi-nada dos 
diferentes materiais atua como uma barreira anti-suji-dade o 
que preserva a limpeza do interior dos edifícios.

Está disponível em vários modelos, acabamentos, cores e alturas 
para adaptar se a qualquer local ou necessidade.

Nos tapetes com acabamento têxtil, o alumínio estriado des-
prende a sujidade transportada nas solas dos sapatos e simul-
taneamente a alcatifa exerce uma ação de secar e retenção da 
sujidade.

Nos modelos com acabamento em borracha, a ação do alumínio é 
complementada pelas irregularidades na superfície do acaba-
mento.

Nos tapetes com acabamento de escovas, a sujidade é desprendi-
da dos sapatos pela fricção das escovas com as solas.

Resolve as limitações de outro tipo de tapetes que dificilmente 
reúnem a capacidade de retirar e reter a sujidade e absorver a 
umidade.

Devido ao seu exclusivo sistema de montagem patenteado me-
diante click, os prazos entre a projeção e execução reduzem se de 

maneira notável com respeito a outros produtos 
similares.

A diferença com outro tipo de tapetes, 
enquanto que com   dará uma grande 
comodidade e não produz ruído, foi desenha-

do para evitar problemas com tacos finos e 
permite passagem de carros pequeminos de crianças e cadeiras 
de rodas.   também pode ser instalado sobre uma rampa.

  pode ser colocado em múltiplos locais: casas, edifícios públicos, 
oficinas, comércios e edifícios industriais. Suporta o tráfego de 
elevado número de pessoas e as condições mais duras, inclusive 
a intempérie, a sua limpeza é feita de forma simples, mediante 
aspiração. A diferença com outros produtos de características 
similares, não é necessário levantar o tapete para efetuar a 
manutenção adequada. 

Em caso de desgaste, as tiras de fibra têxtil, borracha ou escova 
podem ser substituídas de maneira simples retirando as dos 
perfis e substituindo as por outras novas. 

Qual é o tamanho 
mais eficaz? (?)

De um modo geral, pode se afirmar que quan-
to maior for o tamanho do   maior será a 
quantidade de sujidade retida. Recomenda se 
um comprimento mínimo de 1,5 metros no 
sentido da marcha para assegurar o contac-
to entre os sapatos e  . Nas áreas de grande 
sujidade é possível a combinação de tapetes 
de diferentes tipos —de borracha ou escovas 
no exterior e Têxtil no interior— para 
completar o processo de limpeza. 

Devido ao seu sistema de montagem click,   
permite cobrir grandes superfícies. Inclusive 
é possível instalar tapetes com perfis até 4,5 
metros de largura sem que seja necessário 
dividi lo em partes mais pequenas.

1,5 metros



VANTAGENS
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•    é um tapete de alumínio formado por perfis em que se 
inserem peças de alcatifa, borracha ou escovas, com disponi-
bilidade de utilizar várias cores para facilitar a sua integração 
em qualquer ambiente.   melhora a estética dos locais e 
edifícios em que se instala.

•  A ação combinada dos distintos materiais atua como uma 
barreira contra a sujidade. Com ele consegue manter se o pavi-
mento limpo durante mais tempo, ajudando também a diminuir 
os custos de manutenção.

•    prolonga a duração dos pavimentos. Também evita o uso de 
produtos de limpeza agressivos e contaminantes que também 

contribuem para a deterioração dos pavimentos.

•    ajuda na prevenção de acidentes causados ao escor-regar.

•  Devido ao seu sistema de montagem click, desenvolvido e 
patenteado com tecnologia própria, os prazos entre a projeção 
e aplicação reduzem se de maneira notável com respeito a 
outros produtos similares.

•    pode ser colocado tanto embutido como á superfície. Para 
acabar a montagem do   encontram se disponíveis diversos 
perfis de acabamento: em forma de rampa, embutir, 
emoldurar, etc.

•  Devido ao seu sistema de montagem podes se cortar e ajustar 
os perfis no próprio local de instalação, no caso de ser neces-
sário realizar adaptações pertinentes.

•    pode ser colocado em vários locais: casas, hotéis, edifícios 
públicos, oficinas, edifícios industriais, etc. Suporta o tráfego de 

elevado número de pessoas mesmo nas condições mais duras.

•  Os perfis do   encaixam um no outro devido ao seu sistema 
click patenteado, sem que seja necessário utilizar peças de 
união de modo a debilitar a sua estrutura. O resultado é um 
tapete de grande resistência e durabilidade, devido á sua 
estrutura 100% alumínio. 

AL
Melhora a estética 
das entradas de 
lojas e edifícios

”

As tiras de 
acabamento do   
podem ser 
substituídas 
facilmente

”

Pode cobrir 
superfícies de 
qualquer forma

”



VANTAGENS
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•    é mais do que um tapete, é um pavimento. Devido ao seu único, 
simples e engenhoso sistema click,   pode ser instalado em 

lugares onde será impossível colocar produtos si-milares de 
outros fabricantes: formas irregulares, em rampa, em portas 
automáticas ou giratórias, entre telas ou janelas debaixo de 
rodapés, em escadarias, etc. O sistema click está patenteado em 

vários países.

•    foi especialmente concebido para cobrir grandes super-fícies, 
sem que seja necessário dividir o tapete em partes mais 
pequenas, ao contrário do que acontece com produtos de caracte-
rísticas similares.

•  A diferença de artigos similares de outras marcas, não é neces-
sário levantar o tapete para efetuar o processo de limpeza, só é 
necessário o uso dum aspirador.

•  Em caso de desgaste, as tiras de fibra Têxtil, borracha ou escova, 
podem ser substituídas de maneira fácil retirando as dos perfis e 
substituí las por outras novas.

•  Pontos LEED. Com   podem se obter pontos LEED nos se-guintes 
epigrafes: Crédito CA5 (1 ponto), Crédito MR4 (1-2 pontos), Crédito 

MR5.1 e MR5.2 (1-2 pontos). 

Desgaste dos pavimentos

Sem  Com  

Estrutura 
100% 
alumínio

”

  é mais que um 
tapete, é um 
pavimento

”

O sistema click é 
único, simples e 
engenhoso

”

Só é necessário um 
aspirador para limpar 

”



Limitações no tamanho Devido ao sistema click não há limitações no 
tamanho.

É possível acrescentar um sem numero de 
perfis na altura da montagem.

O tamanho está limitado devido á montagem 
do mesmo que se efectua na fábrica, afec-
tando também o transporte e a respectiva 
instalação.

Preço A simplicidade do sistema click reduz os cus-
tos de produção sem afectar a sua qualidade 
e resistência. Os custos de manutenção são 
menores.

Os custos de produção e manutenção são 
maiores.

Prazo de entrega Devido ao sistema click é possível adquirir e 
instalar num prazo de 24 horas.

O processo de produção e montagem é efetua-
do na fábrica, com o qual se extende o prazo 
de entrega (de 1 a 4 semanas).

Adaptação a irregularidades, 
obstáculos e formas

Adapta se a qualquer obstáculo, medida 
irregular ou forma. Permite o corte dos perfis 
no lugar de instalação somente com uma 
serra para alumínio.

Pode ser instalado em lugares em que não 
seja possível instalar tapetes da concor-
rência.

Qualquer problema que se possa apresentar 
na instalação é facilmente solucionável.

Como é um tapete prefabricado este adapta se 
menos aos obstáculos, medidas incorrectas 
e formas irregulares. Não se podem realizar 
adaptações no momento da instalação.

No caso de que as medidas sejam incorrec-
tas o tapete terá que ser devolvido á fábrica, 
originando atrasos e incómodos.

Resistência Resistência á carga vertical de 5 toneladas.

Estrutura 100% alumínio.

A maioria dos fabricantes utiliza cabos o que 
debilitam notavelmente a estrutura do tapete.

Limpeza Não é necessário levantar o tapete para limpa 
lo, uma vez que a sujidade não atravessa os 
perfis.

Só é preciso um aspirador para proceder á sua 
limpeza.

Nos tapetes com espaços entre os perfis, é 
necessário enrola lo e levanta lo para proce-
der a sua limpeza. As equipas de limpeza não 
conseguem realizar esta tarefa devido ao seu 
peso elevado. Depois de um tempo, a sujidade 
vai acumular se nas ranhuras, afectando o 
imagem do tapete.

Reparação. Se por qualquer 
razão danifica se um perfil, 
pode ser facilmente reparado

Os perfis danificados podem ser mudados 
facilmente. Só é preciso desmontar o tapete, 
retirar o perfil danificado e substitui lo por 
outro novo. Menores custos de reparação.

É necessário enviar o tapete para a fábrica 
para ser reparado.

Mais caro e maior prazo de entrega.

Possibilidade de adquirir 
perfis

O cliente pode ter o seu próprio stock de per-
fis, e corta los a medida, enviando ao cliente 
final.

Os tapetes são fabricados sempre á medida.

SEPRE Á FRENTE DA CONCORRÊNCIA

19

 CONCORRÊNCIA
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Com respeito á natureza é uma prioridade. Os processos 
industriais foram desenvolvidos para poupar energia e 

água. A política dos fornecedores também 
é levada em conta com respeito ao 
meio ambiente.

Os tapetes são fabricados com 
diferentes proporções de matérias pri-

mas recicláveis e recicladas. Todos os materiais 
com os quais se fabrica são recicláveis. 
Queremos conservar o ar limpo e evitar a emissão de gases de 
estufa que danificam o meio ambiente. Somos membros do US 
Green Building Council. Os tapetes proporcionam pavimentos e 
edifícios mais limpos e seguros, pelo que a sua instalação 
origina pontos LEED para os seus projectos.

PONTOS LEED OBTIDOS

- QUALIDADE AMBIENTAL INTERIOR. Crédito CA5: Controle de contaminantes e produtos químicos nos interiores. 1 ponto por cada 
tapete de entrada instalado até 3 metros de comprimento.

- MATERIAIS E RECURSOS. Crédito MR4. 1-2 pontos. Valor económico de todos os materiais com um mínimo de 10% de materiais 

reciclados. O alumínio com que se fabrica contêm uns 20% de material reciclado.

Crédito MR5.1 E MR5.2. 1-2 pontos Os materiais utilizados tenham sido fabricados num raio inferior a 800 km.
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PRESCREVER

Todos nós gostamos de ter uma boa impressão ao entrar num 
edifício. Uma entrada limpa e ao mesmo tempo atrativa, cons-
titui um desafio para os arquitetos e decoradores de interiores. 
É a solução aos seus requerimentos porque proporcio-na tudo 
o que se exige ao profissional: entradas belas e limpas e 
segurança para os utilizadores.

• Beleza: Proporciona uma aparência distinguida na 
entrada.

•  Limpeza: ajuda a manter os pavimentos limpos.

•  Segurança: ajuda a prevenir os acidentes devidos ao 
escor-regar.

•  Proteção do pavimento ao desgaste e danos.

•  Serviço: Entrega rápida. Pode enviar o seu tapete em 24 
horas (consulte as condições). Os tapetes enviam se 
desmontados, com o qual conseguem se reduzir custos de 
embalagem, armazenamento e transporte.

•  Ampla gama de modelos e acabamentos.

•  É desenho sem limites.   pode ser ins-talado em lugares 
onde será impossível instalar 

produtos similares de outros fabricantes: formas irregulares, 
em rampas, em portas automáticas ou giratórias, entre telas 
ou janelas, debaixo de rodapés, em pavimentos laminados, 
escadarias, etc.

•  Estámos especialmente concebido para cobrir grandes 
superfícies, sem dividir o tapete em partes mais pequenas, 
qualidade que o diferência dos produtos da concorrência.

•  Quer que os seus projetos se destaquem? Consulte a 
secção ‘Como efetuar encomendas / Como prescrever  ’ ou 
entre em contato comnosco se necessitar de mais informa-
ções. 

Porquê que os 
Arquitetos e 
Decoradores preferem  (?)

faz com que os 
meus projetos se 
destaquem

”



COMO FAZER ENCOMENDAS / COMO PRESCREVER 

Como fazer encomendas 

Como prescrever
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1. Tire as medidas

- A superfície onde se vai colocar o   deve ser o mais lisa e uniforme possível. Deve utilizar se massa autonivelante para a 
aplicação .

- Tire as medidas A e B pelo interior da caixa do tapete.

2. Envie o encomenda ou pedido de orçamento

Dirija se a um distribuidor de   ou envíe a sua encomenda ou orçamento por e-mail a info@casapinheiro.com ou por fax ao 
numero +351 228 303 945 . Também pode fazer o seu pedido na web www.casapinheiro.com
Se quiser receber por correio electrónico um orçamento instantâneo, pode usar a aplicação   para telemóveis. Para confirmar a 

encomenda ou orçamento reenvíe ao e-mail  .com ou por fax ao número 0034 948 29 05 53. Indique o modelo desejado, 

acabamento e cor.  

Se quiser incluir nos seus projetos pode usar o seguinte texto, eliminando as partes desnecessárias do mesmo:

Tapete modular de alumínio, sistema click de   produzido por   Matting Systems S.L., telefone 0034 948 23 04 92, fax 0034 948 29 

05 53, e-mail  .com.

O produto deve ser instalado segundo as instruções do fabricante.

  (Atenea) / (Hermes) / (Apolo) / (Atenea+Rampas) / (Artemis) / (Cronos). 

(Têxtil polipropileno: antracita / azul / bege / vermelho / camel / cinzento / castanho / verde) / (Borracha: preto / fotoluminiscente) 

/ (Escovas: azul / cinzento / preto / vermelho).

(Com perfil lateral a toda a volta) (Sem perfil lateral a volta)  

(A)…………… x (B)…………… mm

Por favor, insira um plano ou esquema do tapete.

Exemplo:

Atenea, Têxtil antracita, com perfis á volta. 
A: 3.000 mm
B: 1.500 mm

A

BSENTIDO DA 
MARCHA @



Pedido de orcamentoEncomenda

1. Assinale a casa Encomenda ou Orçamento e escolha o modelo, acabamento e cor da sua barreira antisujidade.

2. Desenhe o croqui da sua barreira antisujidade e indique as medidas e o sentido da marcha.

A

B

Dimensão A: cm

Dimensão B: cm

Observações:

Perfis Laterais e Cantos de Esquina 
(Modelos Embutidos)

3. Indique os seus dados, contato e envie esta página

Contato:

Fax:

E-mail:

Telefone:

Morada:

C.P.:Provincia:

Localidade:

Encomenda / Pedido de orçamento
pt17

A BARREIRA 
ANTISUJIDADE

Acabamento têxtil
polipropileno Acabamento borracha

Vermelho

Camel

Bege

Castanho

Azul

Verde

Cinzento

Antracite

Acabamento escovas

Preto

Fotoluminiscente

ATENEA
Altura: 9 mm

HERMES
Altura: 17 mm

APOLO
Altura: 22 mm

ATENEA+RAMPAS
Altura: 9 mm

CRONOS
Altura: 17 mm

ARTEMIS
Altura: 9 mm

Vermelho

Verde

Preto

Cinzento

Azul

Sim Não



PERGUNTAS FREQUENTES
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1. Qual o tamanho máximo que pode ter um tapete?

Não existe um tamanho máximo, de modo que existe sempre a possibilidade de dividir   em partes mais pequenas. Se fala-mos 
das dimensões máximas para uma só unidade, o máximo é uma largura de 4,5 metros, sem limites no comprimento. 

2. Que dificuldade terei na montagem?

Todos os modelos são fáceis de instalar, sempre que tenham uma forma regular. No caso de superfícies com formas curvas ou 
irregulares é necessário dispor de ferramentas para o corte dos perfis.

3. Pode uma só pessoa instalar um tapete?

Sim, se o tapete tiver uma largura inferior a 2 metros. Em caso contrário, pode ser 
necessária a intervenção de mais pessoas.

4. Onde se cola a Espuma? Ao chão?

Não, a função da espuma é de fixar os perfis e impedir o seu movimento lateral. Por 
tanto a espuma é colocada em modo de ripas com a face adesiva voltada para cima 
ficando em contato com os perfis de alumínio.

5. Posso instalar numa superfície, sem caixa?

Sim, para este caso, o modelo mais adequado é   Atenea+Rampas.

6. Têm tapetes de diferentes alturas? 

Sim,   dispõe de modelos de 9, 17 e 22 mm de altura.

7. Há algum modelo que tenha menos alumínio á vista?

Sim, nos modelos Cronos e Artemis a proporção alumínio/acabamento é menor que 
no resto dos modelos.

8. Podem-se mudar as tiras de acaba-
mento no caso de se danificarem ou 
degastarem se?

Sim, será somente retirar as tiras 
deterioradas e substituí las por outras novas, aplicando umas gotas de cola entre a 
tira e o perfil.

9. Qual é o prazo de fabricação?

O prazo médio habitual é de 3 dias laborais desde a confirmação da encomenda, mas, 
em caso de urgência, os tapetes podem ser fabricados num prazo de 24 horas. A   
declina qualquer responsabilidade motivada pela impossibilidade de produ-zir dentro 
do prazo acordado.

10. Gostava de ter um stock de perfis, É possível?

Sim, para mercados distantes ou que tenham dificuldades de transporte, damos a possibilidade de ter um pequeno stock que per-
mitirá encurtar o prazo de entrega aos consumidores finais.
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11. Gostava de ter aro á volta do tapete, Será possível?

Sim, os perfis inicial e final já têm incorporados os perfis que confirmam o aro. Se quiser completar o aro á volta adquira também 
os laterais e os cantos para as esquinas.

12. O meu tapete esta situado no exterior, Como poderei evitar que o retirem?

  pode ser aparafusado ao chão para ter maior segurança.

13. Tenho um tapete de forma irregular, Como faço a encomenda?

Envíe um croqui por e-mail a  .com ou por fax ao número 0034 948 29 05 53.

14. Podem se combinar vários acabamentos no mesmo tapete?

Sim, Um tapete pode ter vários acabamentos.

15. Como limpo   limpa se com um aspirador. No caso de que apareçam manchas, podem se 

utilizar produ-tos de limpeza comuns.

16. É necessário levantar o tapete para proceder á sua limpeza?

Não é necessário, uma vez que a sujidade fica retida nos espaços do alumínio.

17. Anteriormente tive um tapete de alumínio no qual se soltarão os cabos de aço, Pode voltar a 
acontecer o mesmo ?

Não, a estrutura do   é 100% alumínio, sem cabos ou elementos que a debilitem.

18. O Tapete pesa muito, porquê?

A estrutura do   é 100% de alumínio de alta resistência.

19. Tenho um pequeno comércio, Posso ter algum tipo de mostruário?

Sim,   dispõe de expositores com amostras para que os seus clientes possão ver e tocar nos vários modelos.

20. Tenho um soalho de parquet ou laminado, que modelo me aconselham?

  Atenea está especialmente concebido para ser instalado nos soalhos de parquet e laminado sem ter que realizar obras. 

21. Eu quero colocar um tapete ao ar livre, Que modelo me aconselham?

Se o tapete não tem uma varanda ou alpendre para protege lo, recomendamos qualquer modelo com acabamento borracha ou 
escovas. Se dispor de uma certa proteção também podemos aconselhar lhe um acabamento têxtil.

22. Varía a resistência entre os diferentes modelos?

Não, a resistência da estrutura é similar em todos os modelos.



ATENEA: MONTAGEM SOB UM PAVIMENTO LAMINADO

28

Os pavimentos laminados caracterizam se pela sua beleza e resistência. Para preservar as suas características, os fabricantes 
recomendam mante los limpos e secos. A instalação do Atenea é a solução perfeita para proteger as suas qualidades originais.   
desenvolveu este modelo especialmente para pavimentos laminados já instalados sem que tenha necessidade de realizar obras 
complicadas.

1 2 3

121110

7 8 9

4 5 6
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CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Embalagem

Todos os elementos que compõem cada tapete   são enviados num tubo ou 
caixa. Todos os pacotes incluem instruções de montagem detalhadas. 

Segurança

Se for preciso, pode ser fixado ao chão aparafusando ao mesmo. Retire parcialmente as peças de alcatifa, antideslisante ou 
escovas e fure o perfil. Aparafuse e cubra os parafusos com as tiras previamente retiradas fixando as com umas gotas de cola.

Preparação da caixa

A superfície sob a qual se coloque deve ser o mais lisa e unifor-me 
possível. No caso contrário, ao terminar a instalação, pode apresentar 
um aspeto irregular.   recomenda o uso de massa autonivelante para 
que se faça uma instalação o mais perfeita possível. 

(!)
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ACESSÓRIOS

Acessórios para encastrado
Todos os modelos encastraveis

Perfil lateral para encastrar. Peça de esquina para aparafusar.Peça de esquina para junção.

Cantoneira de escada   
Atenea e Artemis

Disponível em acabamento têxtil, borracha e escovas.

Perfis “J”
Para instalações em que não é possível instalar o perfil inicial ou final

Atenea e Artemis Hermes e Cronos Apolo

Tiras de plástico para iluminação led

Para instalar um tapete com iluminação led dispomos 
de tiras de borracha translúcidas para se meter sobre as 
tiras de led . A iluminação pode ser ligada diretamente 
á corrente, sistema de emergência ou a um detetor de 
movimento ou presença.

Corrente
elétrica

Detetor
movimento

Iluminação 
de emergência



MANUTENÇÃO E LIMPEZA
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Não é necessário levantar um tapete para proceder á sua limpeza. Só é preciso um aspirador. No caso de aparece-rem 
manchas, estas podem se limpar com os produtos de limpeza comuns. No caso de deterioração, as tiras de acabamen-to 
podem ser mudadas facilmente.

Os tapetes de outros fabricantes devem ser levantados ou retirados para proceder á sua limpeza, mas este trabalho não 
é fácil de executar devido ao seu enorme peso e tamanho. Normalmente realiza se uma limpeza superficial, deste modo a 
sujidade permanece depositada na caixa.

Ajuda a poupar tempo e custos de manutenção.

Um tapete sujo é a melhor prova da sua capacidade para prender a sujidade e a humidade.



O acabamento têxtil polipropileno é o standard nas barreiras anti-sujidade   e representa 90% das vendas dos tape-tes. 
Tem uma grande resistência ao desgaste e desprende energicamente a sujidade dos sapatos. Não se suja facilmente, 
o que facilita a sua manutenção. Não se estraga com a humidade, recomendamos que quando seja colocado ao ar livre

esteja parcialmente protegido dos salpicos produzidos pelo calçado por uma varanda ou alpendre.

Acabamento de Borracha
O acabamento de Borracha é o eleito para o exterior.

Acabamento de Escovas
O acabamento de escovas é o mais adequado para a instalação no exterior. É a melhor opção para retirar os restos de 
neve, limalha, de modo a isolar as áreas de sujidade das mais limpas.

ACABAMENTOS

A escolha do acabamento da   será condicionada ás caraterísticas do lugar onde vai ser instalado. Todos os acabamentos disponíveis 
caraterizam se pela sua grande resistência á humidade e ao desgaste.

Acabamentos Têxtis

32
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TAPETES DE POLIAMIDA

MEDIDAS REFERÊNCIA CÔR DESCRIÇÃO

60x80 cm
K2001
K2002
K2003

Preto
Cinzento
Vermelho

Tapete de poliamida  
Tapete de poliamida  
Tapete de poliamida 

60x180 cm
K2004
K2005
K2006

Preto
Cinzento
Vermelho

Tapete de poliamida  
Tapete de poliamida  
Tapete de poliamida

80x120 cm
K2007
K2008
K2009

Preto
Cinzento
Vermelho

Tapete de poliamida 
Tapete de poliamida 
Tapete de poliamida 

NOVO

Tapetes de poliamida de alta qualidade com base de pvc.

Características técnicas

Método de Fabrico ISO 2424  Embutido
Aspeto 1/8” C
Composição Plush 100% PA6

Segundo Suporte  ISO 2424  PVC
Peso Plush 520 g/m2 ± 7,5%
Peso total  ISO 8543  2820 g/m2 ± 7,5%
Altura Plush  3,0 mm ± 0,5
Altura total  ISO 1766  6,0 mm ± 7,5%

Isento de produtos nocivos para a saúde
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GARANTIA E INFORMAÇÃO TÉCNICA

Garantia

Informação técnica

Garante por 10 anos a estrutura de alumínio da suas barreiras anti sujidade. A garantia dos acabamentos de alcatifa, borra-cha e 
escovas é de 2 anos. Esta garantia inclui todas as deficiências que, de forma demonstrável, se devam a defeitos de fabricação do 
material.

Exclusões

Esta garantia não cobre o desgaste normal dos perfis, a anodização e os acabamentos.

  não se responsabiliza pelos danos causados pelas seguintes permissas:

- Uso inadequado ou indevido.

- Manuseamento incorrecto ou negligente.

- Incumprimento das instruções de montagem e manutenção, modificações ou reparações por conta própria.

- Reações químicas e físicas na superfície do material produzidas por um uso inapropiado.

Condições da garantia

Compromete se a reparar ou substituir o produto com o cliente final de forma gratuita. Custos, transporte e outros benefi-ciários 
da garantia incorrida não serão pagos. A garantia torna se efectiva apresentando o produto e a fatura de venda.

ALCATIFA
Método de fabrico: Perfuração.
Composição da pelúcia: 100% polipropileno.
Segundo suporte: Eco Di Back.
Peso de la pelúcia: 1200 gr/m2.
Peso total: 2630 gr/m2.
Altura da pelúcia: 5 mm.
Altura total: 10 mm +/- 1 mm.
Largura original: 4 m.
Comprimento original: 21 metros.

BORRACHA
Elastômero ou elastômero acabamento em borracha.

ESCOVAS
Fibra: Poliamida PA6.
Material da base: Policloreto de Vinil PVC.
Clipe Metal: V2A.

ESPUMA AUTO ADESIVA
Espuma auto adesiva de polietileno de alta densidade.
Espessura: 2 mm.
Largura original: 120 mm.

ENSAIO DE INCÊNDIO
Prova de reacção ao fogo: S/N UNE 13501-1.
Aprovado e classificado de acordo com os requerimentos da 
norma UNE-EN 13501-1:2002.
Classificação:  Polipropileno Bfl-s1.

Escovas Bfl-s1.
Borracha/ABS Dfl-s1.

Métodos de ensaio:  UNE-EN ISO 9239-1:2002. 
UNE-EN ISO 11925-2:2002.

Normas: UNE-EN 13501-1:2002:
UNE-EN ISO 9239-1:2002: 
UNE-EN ISO 11925-2:2002:

RESISTÊNCIA Á CARGA VERTICAL
50 KN: Ok
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SÉRIE COMBI
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8008re
f 8208re
f

CombiAlu 80 mm
Rodapé de Alumínio de linhas direitas. 
Sistema de ancoragem Blickx. Acessórios de 
montagem disponíveis. (Pag. 43). Diferentes 
acabamentos anodizados. Combinável com 
partes dos modelos Combilight, Combideco e 
Combicover. 

Comprimento: 250 cm.

Consulte preços em www.casapinheiro.com Consulte preços em www.casapinheiro.com

Rodapé de Alumínio de linhas direitas. Apro-
priado para inserir tirar de led. Sistema de 
ancoragem Blickx. Acessórios de montagem 
disponíveis (Pag. 43). Diferentes acabamen-
tos anodizados. Combinável com os modelos 
Combialu, Combideco e Combicover.

Comprimento: 250 cm.

CombiLight 80 mm

17

80

17

80

Emergência - Corrente elétrica - detetor de movimento



SÉRIE COMBI
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8308re
f 8400re
f

Consulte preços em www.casapinheiro.com Consulte preços em www.casapinheiro.com

CombiDeco 80 mm
Rodapé de Alumínio de linhas direitas. Apro-
priado para inserir as peças de pavimentos 
laminados. Sistema de ancoragem Blickx. 
Acessórios de montagem disponíveis (Pag. 
43). Diferentes acabamentos anodizados. 
Combinável com os modelos Combialu,Com-
bilight e Combicover.

Comprimento: 250 cm.

17

80

CombiCover 80 mm
Cobre rodapés de alumínio de linhas direi-
tas. Acessórios de montagem disponíveis. 
Diferentes acabamentos anodizados (Pag. 
43). Combinável com os modelos Combialu, 
Combilight e Combideco.

Comprimento: 250 cm.

17

80



SÉRIE 6

38

Rodapé de Alumínio de linhas curvas. Aces-
sórios de montagem disponíveis (Pag. 43) 
Diferentes acabamentos anodizados. 

Comprimento: 250 cm.

15

40

7350re
f 7300re
f 7360re
f

15

100

15

60



Rodapé de PVC de linhas curvas. Acessórios 
de montagem disponíveis (Pag. 43). Cores : 
Alumínio (R1), Cerejeira (R2), Arce (R3), Car-
valho (R4), Sapely (R5), Faia (R6), Branco (R7), 
Preto (R8) e Carvalho (9).

Comprimento: 250 cm.

SÉRIE 6

39

1240re
f 9040re
f

9050re
f15

60

Rodapé de Aço Inoxidável de linhas curvas. 
Acessórios de montagem disponíveis (Pag. 
43). 

Comprimento: 250 cm.

15

60

Flexível. Cores : Alumínio (R1), 
Branco (R7) e Preto (R8).



8708re
f

SÉRIE OFFICE

40

Rodapé de Alumínio de linhas direitas. 
Sistema de ancoragem Blickx. Acessórios de 
montagem de Alumínio disponíveis (pag. 43). 
Diferentes acabamentos anodizados. 

Comprimento: 250 cm.

Acessórios de Instalação de 
Alumínio

100

10

10

60

120

10

Ref. V773031

16 mm

8508re
f 8608re
f



100

5

80

5

SÉRIE INOX

41

122re
f121re
f

A B

A B

Rodapé de aço inoxidável reversível.

Comprimento: 250 cm.

Indique a parte visível A/B

049re
f

862re
f

Série 
Inox

Alu

Canto de aço inoxidável. 

Comprimento: 270 cm.

Canto de alumínio.

Comprimento: 270 cm.

25

25

29

29

REVER
SÍVEL



8610re
f

RODAPÉS

42

7,8

4,5

80

7,8

80

Rodapé reversível de alumínio de linhas direitas. Sis-
tema de ancoragem Blickx. Diferentes acabamentos 
anodizados. Podem se inserir peças de pavimento até 
4,5 mm de espessura.

Comprimento: 250 cm.

REVER
SÍVEL



ACESSÓRIOS

43

Suporte. Ref. V750000106

Clickx System . Montagem  

Acessórios

Esquina exterior Esquina interior União Terminal esquerdo Terminal direito

Ref. 8008 V810300011  V810300012  V810300013  V810300014  V810300015
Ref. 8208 V810300011  V810300012  V810300013  V810300014  V810300015
Ref. 8308 V810300011  V810300012  V810300016  V810300017  V810300018
Ref. 8400 V810300011  V810300012  V810300013  V810300014  V810300015

PVC

SÉRIE 
COMBI

SÉRIE 
OFFICE

ALUMÍNIO

Acessório Único: esquina exterior / terminais esquerdo e direito 

Ref 8508 V810310001
Ref 8608 V810310002
Ref 8708 V810310003

+ 4

SÉRIE 6

PVC 

Esquina exterior Esquina interior União Terminal esquerdo Terminal direito

Ref. 7350 V810320001  V810320002  V810320003  V810320004  V810320005
Ref. 7300 / 1240 V810300001  V810300002  V810300003  V810300004  V810300005
Ref. 7360 V810330001  V810330002  V810330003  V810330004  V810330005
Ref. 9040 / 9050  V81**00001  V8**300002  V8**300003  V81**00004  V81**00005

Cola 

V790000140

Suporte

V750000106

Consulte preços em www.casapinheiro.com



A B

C D

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Limpe e prepare o local onde se vai colocar.
2. Coloque as tiras de espuma em forma de ripas, a uma distância de aproximadamente 20 cm entre elas, com a 

cara auto adesiva virada para cima e retire parcialmente o papel protetor siliconado.

3. Coloque o primeiro perfil.

4. Vá colocando as sucessivas laminas mediante o sistema click e retire progressivamente o papel protetor.
5. Continue a montagem até chegar á ultima lamina. Corte a espuma auto adesiva que sobra. Ajuste ao espaço 

disponível.  

FÁCIL INSTALAÇÃO
SISTEMA CLICK PATENTEADO

O APLICADOR 
DIZ: 

(!)
A superfície sobre a qual se 
coloque deve ser a mais plana e 
uniforme possível. Opcio-
nalmente pode utilizar se massa 
autonivelante para se instalar.

É o tapete que 
menos me á custado 
a instalar

”

Bas17




