Acessórios
Técnico
Indicado para os pisos vinílicos, com linhas especícas para área Hospitalar, como por exemplo, o canto curvo e o rodapé hospitalar.
Produto:PVC extrudado

Cordão de Solda
Fabricado nas cores dos pisos, tem a nalidade de unir as mantas, o que resulta em
um piso monolítico que evita a penetração de poeira e umidade.
Cordão de Solda

Per l de Rodapé

Per l de Acabamento de Rodapé
Fabricado em PVC, é recomendado para acabamento de rodapé quando formado
pelo próprio piso vinílico.

Canto Curvo
Usado para dar suporte curvatura entre a parede e o piso, formando o rodapé do
próprio piso, o que evita o serviço de alvenaria boleada.

Canto Curvo

Faixa de Arremate
soleiras, bem como para ser usada como faixa de transição.
50mm

50mm ou 70mm

Fabricada em PVC de 5 cm ou 7 cm, com opção em alumínio, é recomendada para
acabamento de escadas (degraus).

2,0 ou 3,0mm

Testeira

2,0 ou
3,0mm

Fabricada em PVC com opção alumínio, é recomendada para acabamentonal e

Rodapé para ser utilizado em todas as áreas comerciais: academias, escolas,
supermercados e demais áreas que requeiram acabamento.

Rodapé Hospitalar em Nível

2,0mm

Rodapé Plano

50/ 70 80mm

Rodapé Plano e Curvo

50 e 70mm

2,0mm

Rodapé Curvo

2,0mm

2,0mm

2,0mm

2,0mm

Rodapé utilizado principalmente no segmento da saúde e em obras novas onde ele

Rodapé Hospitalar de Sobrepor

Rodapé Hospitalar
em Nível

70mm

75mm

que no mesmo nível do piso.
Rodapé Hospitalar
de Sobrepor

2,0 ou
3,0mm

Rodapé utilizado principalmente no segmento da saúde e em casos de reforma onde
ele seja instalado sobre o piso existente.

Decorativos
Recomendado para utilizar com todos os pisos vinilicos e carpetes, onde se busca um espaço com design diferenciado.
Produto:Per s de Poliestireno com pré-acabamento de pintura

Produto:MDF revestido com papel decorativo

*Cores ilustrativas

Cod. 457

Cod. 451

Cod. 17
20 x 20mm

Cod. 16
70 x 15mm

Cod. 09
65 x 20mm

