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PORTUGAL 
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia, Portugal
Tel +351 229 360 100
sonae.tafibra@sonaeindustria.com

ESPANHA 
Ronda de Poniente, 6-B 
Centro Empresarial Euronova 
28760 Tres Cantos, Madrid, España
Tel +34 918 070 700
comercial@tafibra.es

EXPORT 
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia, Portugal
Tel +351 229 360 172
export@sonaeindustria.com

info@poliface.com 
www.poliface.com
www.tafibra.com
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gamas

PROJECT 
AC5 Classe 33 | 8 mm
Uso doméstico de tráfego intenso e uso comercial intenso

n Base HDF resistente à humidade; superfície decorativa altamente resistente
n sistema de encaixe rápido tipo 2g
n ampla seleção de espécies de madeira
n superfície antiestática
n Textura sincronizada com veio da madeira e biselado em alguns pavimentos

Dimensões régua pavimento 1292 x 194 x 8 mm

Nº réguas/embalagem 8

Área útil/embalagem  2,005 m2

Resistência ao impacto (EN 13329) IC3

Antiestático Resistente 
ao impacto

Resistente 
ao desgaste

Resistente 
ao risco

LIGNUM 
AC5 Classe 33 | 12 mm
Uso doméstico de tráfego intenso e uso comercial intenso

n Base VHDF 12 mm resistente à humidade; superfície decorativa altamente
    resistente ao impacto e antiestática
n sistema avançado de encaixe rápido tipo 5g
n Espécies de madeira em linha com tendências para espaços de prestígio
n Textura sincronizada com veio da madeira e biselado a 4 lados em 
    todos os pavimentos

Dimensões régua pavimento 1292 x 194 x 12 mm

Nº réguas/embalagem 5

Área útil/embalagem 1,253 m2

Resistência ao impacto (EN 13329) IC3

Antiestático Resistente 
ao impacto

Resistente 
ao desgaste

Resistente 
ao risco

gamas

HOME 

AC4 Classe 32 | 7 mm
Uso doméstico de tráfego intenso e uso comercial geral

n Base HDF resistente à humidade; superfície decorativa altamente resistente
n sistema de encaixe rápido tipo 2g > para uma montagem simples e eficaz
n ampla seleção de espécies de madeira para a conceção de espaços
   acolhedores e personalizados

Dimensões régua pavimento 1292 x 194 x 7 mm

Nº réguas/embalagem  9

Área útil/embalagem  2,255 m2

Resistência ao impacto (EN 13329)  IC2

DECO PREMIUM 
AC4 Classe 31 | 7 mm
Uso doméstico de tráfego intenso

n Base HDF; superfície decorativa altamente resistente
n sistema de encaixe rápido tipo 2g > para uma montagem simples e eficaz
n seleção de espécies de madeira para a decoração de espaços 
    modernos e confortáveis

Dimensões régua pavimento 1292 x 194 x 7 mm

Nº réguas/embalagem 9

Área útil/embalagem 2,255 m2

Resistência ao impacto (EN 13329) IC1

Resistente 
ao impacto

Resistente 
ao desgaste

Resistente 
ao risco

Resistente 
ao impacto

Resistente 
ao desgaste

Resistente 
ao risco



poliface apresenta 
uma coleção de pavimentos 
decorativos para todo o tipo 
de espaços.

Poliface oferece um amplo leque de 
soluções estéticas com excelentes 
reproduções de madeira, dos tons 
mais claros aos mais escuros, como 
o wenge, passando pelos carvalhos, 
nogueiras e espécies exóticas. a 
estética e elegância de cada pavimento 
são reforçadas pela sua textura e, em 
alguns casos, pela disponibilidade de 
biselado a dois ou quatro lados.

Na essência de cada pavimento 
encontramos um painel de fibras 
de madeira com uma das seguintes 
qualidades: substrato com espessura 
de 7 mm, substrato de alta densidade 
resistente à humidade de 7 ou 8 mm,
ou substrato de muito elevada 
densidade resistente à humidade com 
12 mm de espessura.

adicionalmente, as opções de 
resistência ao desgaste e classe de 
utilização vão desde aC4 Classe 31, 
para uso doméstico intenso, até aC5 
Classe 33 para uso comercial intenso, 
passando por aC4 Classe 32 para uso 
comercial geral.

INTRoDução

Todos os pavimentos Poliface 
possuem juntas seladas com um 
agente hidrofugante para assegurar 
o seu bom desempenho face à 
humidade ambiental.

além disso, nas gamas de produto 
mais elevadas, destinadas a 
uso profissional, os pavimentos 
incorporam um tratamento da 
superfície para evitar a acumulação 
de eletricidade estática garantindo o 
máximo conforto dos espaços.

Finalmente, Poliface disponibiliza 
também os complementos 
adequados para uma instalação 
correta e completa, dos rodapés 
e perfis disponíveis na mesma 
referência do pavimento, às 
espumas para montagem e para 
isolamento acústico, o que permite 
excelentes resultados com a máxima 
simplicidade e rapidez.

Poliface oferece uma solução 
para cada orçamento e para cada 
aplicação.

Descubra o universo Poliface 
nas páginas seguintes! 
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mais detalhes sobre estes e outros complementos em www.poliface.com
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galERIa PolIFaCE

CARvALHO ALbA m2560
gama HOME

CARvALHO bERLIM m1085
gama HOME

FAIA 3S m2575
gama DECO PREMIUM

NOGUEIRA PERIGORD m2577
gama DECO PREMIUM

CARvALHO GRIzzLy m2583
gama PROJECT E HOME

CEREJEIRA SEGóvIA m830
gama HOME E DECO PREMIUM

CARvALHO MORENA m2590
gama PROJECT

IPE MANAUS m1263
gama HOME

CARvALHO LIGúRIA m2586
gama PROJECT

 CARvALHO INGLêS m1256
gama PROJECT

FAIA PIRINéUS m2584
gama PROJECT E HOME

CARvALHO NEvADA m2572
gama PROJECT E LIGNUM

CARvALHO OREGON m2535
gama LIGNUM

CARvALHO TExAS m2539
gama HOME

PINHO RúSTICO m2579
gama PROJECT E HOME

NOGUEIRA ONTáRIO m2591
gama PROJECT

CARvALHO CALIFóRNIA m2531
gama LIGNUM

CARvALHO KANSAS M2533
gama LIGNUM

CARvALHO 3S m2576
gama HOME E DECO PREMIUM

CARvALHO MANITObA m2589
gama PROJECT

CEREJEIRA ANATóLIA m2588
gama PROJECT

CARvALHO TORMES m2574
gama PROJECT E LIGNUM

CARvALHO PISCO m2573
gama LIGNUM

WENGE m2585
gama HOME

 MAPLE LIébANA m2587
gama PROJECT

CARvALHO CANTábRIA m2578
gama HOME

FREIxO áDIGE m2580
gama HOME

NOGUEIRA OTAvA m2581
gama HOME

FAIA CóRSEGA m1086
gama HOME E DECO PREMIUM

CARvALHO ALSáCIA m2582
gama HOME

CARvALHO FLORENçA m1645
gama HOME E DECO PREMIUM

ComPlEmENTos PolIFaCE

perfis 
para uma 
instalação perfeita, 
respeitando 
os espaços 
necessários 
para permitir a 
dilatação natural 
da madeira.

PERFIS  ALTURA (mm)  LARGURA (mm)  COMPRIMENTO (mm)

TP  9  42,5  2400

RP  11,5  42,5  2400

TP PERFIL DE TRANSIçãO

42,5mm

11,5mm

42,5mm

9mm

RP PERFIL DE RAMPA

42,5mm

11,5mm

42,5mm

9mm

rodapés 
Disponível com 
duas alturas 
distintas para 
conseguir um 
resultado final 
harmonioso 
e um remate 
perfeito.

15mm

90mm

15mm

70mm

RODAPé  r90512

15mm

90mm

15mm

70mm

RODAPé  r7054

RODAPéS  ALTURA (mm)  LARGURA (mm)  COMPRIMENTO (mm)

R7054  70  15  2400

R90512  90  15  2400


