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I m ó ve i s

R evestimentos
que são amigos
da natureza
Fabricantes apostam
em produtos com
materiais até 100%
recicláveis, mas sem
abrir mão da beleza
e sofisticação

Pensando na preservação
ambiental, os fabricantes
investem em produtos al-

ternativos à matéria-prima maci-
ça. O resultado é a oportunidade
de escolher materiais cada vez
mais fiéis a sustentabilidade.

Os materiais usados em pisos e
revestimentos são exemplos dessa
diversificação de produtos utiliza-
dos. Atualmente, usam-se desde
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Reciclagem e efeito tridimensional
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Conceitos sustentáveis
As referências brasileiras e os conceitos de susten-

tabilidade estão lado a lado na Linha Neymar HD In-
cefra, lançamento do Grupo Incefra que conta com a
participação do craque Neymar Jr.

A nova coleção reúne variadas peças, com acaba-
mento em alta definição, esmaltação com camadas
protetivas, efeitos brilhantes e acetinados, sempre
fazendo uma alusão ao evento esportivo, sob uma
projeção totalmente lúdica,

N o b re z a
Fabricado com

lamelas de ma-
deira nobres e
seis camadas de
verniz que con-
ferem alta resis-
tência, o piso
Legno Demoli-
ção, da Indus-
parquet, lançado
na Expo Reves-
tir, é sustentável
em toda a sua
composição. De
fácil instalação,
pode ser aplica-
do no contrapi-
so, compensado
naval e outros.
Pode ser encon-
trado na Officina
R evestimentos.

Indicado para fachadas internas,
cabeceiras de cama e outros ambien-
tes, a Linha Mosaicci Sustentável é
um revestimento feito com madeira
reciclada, que proporciona conforto
técnico e acústico nos espaços em

que foi aplicado.
Disponível em cinco modelos, a ma-

deira possui relevos e formas geomé-
tricas que conferem um efeito tridi-
mensional, sem utilizar componentes
químicos em seu tingimento.
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Piso antiderrapante
Com a sustentabilidade como ponto de partida, a Pertech

lança dois novos produtos que fazem parte da linha Eco-
friendly 100% recicláveis: o Acquafloor e Nova Deck (foto),
um piso resistente ao sol e antiderrapante ideal para pisci-
nas, jardins, varandas e outros ambientes.
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Produtos alternativos
Beneficiando o clima e o meio ambiente, os jardins ver-

ticais da GreenWall Ceramic são alternativas que não exi-
gem grandes espaços e promovem conforto térmico, pois
diminuem a necessidade do uso de aparelhos de ar-condi-
cionado ao reduzir a temperatura em até três graus.

Além disso, os blocos cerâmicos retém umidade, permi-
tindo que o sistema de irrigação embutido distribua a água
de maneira uniforme, sem desperdício.

dormentes reutilizados, madeira
reciclada, produtos que imitam
madeira, a itens que são 100% re-
cicláveis, como os pisos Acquaflo-
or e Nova Deck, da empresa Perte-
ch, que fazem parte da linha Eco-
f r i e n d l y.

Outro exemplo de alternativa
para beneficiar o meio ambiente
são os jardins verticais da Gre-
enWall Ceramic, que não exigem
grandes espaços e promovem con-
forto térmico, pois diminuem a
necessidade do uso de ar-condi-
cionado ao reduzir a temperatura
em até três graus.

Ainda como opção de produto
que ajuda na preservação ambien-
tal está o piso Legno Demolição,
da Indusparquet, que é sustentável
em toda a sua composição.

Com material reutilizado
Até porcelanatos podem ser feitos

com material reutilizado, como é o
caso do porcelanato Villaggio, da
Biancogres. A peça foi feita com a
utilização de portas antigas produzi-
das a partir de dormentes reutiliza-

dos, que serviram como referência
para a criação de seu design.

As madeiras de demolição são
muito apreciadas na decoração. E
apesar de rústica, a matéria–pr im a
confere elegância, personalidade e

imponência aos ambientes.
O porcelanato pode ser assentado

no piso ou parede de qualquer am-
biente interno ou externo, residen-
cial ou comercial, inclusive áreas
molhadas, como box e lavanderia.

Charme que imita a madeira
É o caso do porcelanato Ravena No-

ce, da Biancogres, disponível no D&D.
A peça fica um charme em todos os
ambientes e é fácil de combinar com
outros tons e artigos da decoração.

Outro lançamento da empresa é o
porcelanato digital Esmaltado Polido,
que possui uma inovadora camada
protetora que aumenta a resistência
do produto às manchas e riscos.
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