Parquet

Nascido na natureza

para um estilo contemporâneo
Nature walks with you

Excelência em pavimentos
A Amorim Revestimentos, líder mundial no mercado dos pavimentos de cortiça, considera a natureza
o ponto de partida para um futuro melhor, investigando e criando soluções para pavimentos que, sem
afectar o ambiente, asseguram uma melhor qualidade de vida.
Presente em mais de 51 países, o portfólio e marcas internacionais da Amorim Revestimentos são
conhecidos mundialmente como pioneiros na criação de soluções vanguardistas.
A Wicanders®, marca de excelência da Amorim Revestimentos, produz pavimentos desde 1868, inspirando-se sempre nos valores mais puros da natureza e usando as mais avançadas tecnologias para garantir
pavimentos de alta qualidade, ecológicos e elegantes.
A Wicanders® é reconhecida por fornecer soluções únicas de pavimentos de elevada qualidade e
altamente confortáveis, seguindo as últimas tendências de decoração e orientadas tanto para o segmento
de mercado residencial como comercial.

Parquet - Nascido na natureza
É das suas florestas luxuriantes e exóticas
que a natureza oferece um dos materiais mais
singulares para o design, com o qual criámos
uma colecção única de pavimentos de madeira.
A cada etapa do processo de fabricação, desde
a selecção até ao acabamento, a Wicanders® cria
as mais avançadas soluções de pavimento em
harmonia com a natureza.
De modo a garantir produtos de alta qualidade,
a Wicanders® trabalha com uma série de
fábricas certificadas em vários continentes,
adoptando uma estratégia que possibilita o
uso de tecnologias específicas, adaptadas às
características particulares de cada espécie de
madeira. Esta estratégia permite-nos oferecer
produtos únicos, contribuindo ao mesmo tempo
para o desenvolvimento económico de regiões
problemáticas. Este processo é acompanhado
por um grupo de peritos da Amorim de forma
a garantir o cumprimento dos parâmetros da
Wicanders®.

Sensações únicas
criadas por um pavimento distinto
Inspirado na Natureza
A Natureza oferece-nos a perfeição na forma de belíssimas madeiras, que
a Wicanders® selecciona e transforma em pavimentos exclusivos, para
que o seu espaço lhe proporcione calma e conforto.

Responsabilidade ambiental
A filosofia da Wicanders® estabelece um profundo respeito pela
natureza, razão pela qual apenas usa madeira de florestas certificadas,
ou de controlo florestal sustentável e legal. Composta por materiais 100%
naturais, a construção multi-camadas permite o aproveitamento de cada
espécie, usando menos recursos que os pavimentos de madeira sólida.

Beleza intemporal
Composto por uma estrutura de alta qualidade tecnológica de três ou
multi-camadas, Wicanders® Parquet é muito resistente e durável devido às
soluções vanguardistas de produção que definem este conceito inovador.
A sua firmeza sente-se de imediato, e acentua o carisma e conforto do seu
espaço ao longo de vários anos.

Variedade de opções
Seja em espaços novos ou renovados, as colecções Wicanders® Parquet
oferecem uma vasta gama de madeiras, tamanhos e acabamentos adaptados
ao seu estilo. Através de processos de envernizamento de alta tecnologia,
estas colecções acentuam e enriquecem a textura natural da madeira. Desde
os tons escuros até aos mais claros, desde as texturas mais clássicas às mais
ousadas, as colecções disponíveis garantem um pavimento feito à sua medida.

Instalação fácil
Os inovadores sistemas de montagem sem cola WICLOC, Loc&Fold e
Fold&Click facilitam a sua instalação e são praticamente instantâneos. A
maioria das linhas Wicanders® Parquet foram concebidas para este tipo
de pavimento flutuante sem necessidade de aplicação de cola, cheiros
desagradáveis ou montagens complexas.

Nobre & Duradouro

A grande variedade de pavimentos em Parquet Wicanders® segue as mais
recentes tendências estéticas, tendo em conta as necessidades do estilo
de vida contemporâneo.

Natural & Consciente

Superfícies que reforçam as texturas e cores naturais, reinterpretadas em
diferentes estilos e expressões, e que criam uma experiência repleta de
emoções positivas.

Uma beleza marcante e durável.

O verdadeiro pavimento de madeira sustentável

Nascido na natureza

para um estilo contemporâneo
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Pense verde
escolha Wicanders!
Os actuais níveis de emissões de CO2 são uma das razões para as mudanças climáticas.
As árvores absorvem CO2 do ar e convertem este gás prejudicial em carbono. Um kilo
de pavimento de madeira absorve, aproximadamente, o equivalente a 1,83Kg de CO2,
significando que 1m2 de pavimento Wicanders® Parquet, com 20mm de espessura,
retém cerca de 27,5Kg de CO2. Com simples cálculos, concluímos que uma típica sala
de estar com 35m2, em média, compensará as emissões anuais de um carro standard.
As árvores nas florestas, mais cedo ou mais tarde, apodrecerão. Durante este processo
natural de decomposição, o CO2 anteriormente retido pelas árvores, é de novo libertado
para o ar. O uso da madeira para pavimentos mantém o CO2 retido por muitos mais
anos. A contribuição para um melhor impacto ambiental é evidente.

Um compromisso para com o respeito pela natureza
O FSC® (Forest Stewardship Council®) é uma organização independente, não
governamental e sem fins lucrativos criada para promover a gestão responsável das
florestas mundiais. É um sistema de certificação que determina padrões reconhecidos
internacionalmente, garantindo que a madeira usada num produto é extraída de forma
ecológica, socialmente justa, economicamente viável e de acordo com as leis aplicáveis.
O selo FSC garante uma ligação credível entre produção e consumo responsável
de produtos florestais, permitindo assim que os consumidores e o comércio tomem
decisões de compra que beneficiam as pessoas e o ambiente e que proporcionam
um valor contínuo ao negócio.
Nesta brochura, pode encontrar produtos Wicanders® certificados pelo FSC.
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As soluções
Wicanders para um
pavimento perfeito!
ESTILO VISUAL
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DeSIgN DE 1-lamela
A particularidade do design de 1 lamela é a existência
de uma única régua de madeira, enfatizando a beleza e
o carácter do pavimento. A aparência natural, com nós,
variações de cor e textura, reflecte-se bem nestes visuais.
É a escolha perfeita para grandes espaços.

DeSIgN DE 3-lamelas
Este fascinante design é único pelo uso de três lamelas em
cada régua. As lamelas são seleccionadas indivualmente
e combinadas de diferentes formas para criar pavimentos
com diferentes expressões, com um aspecto mais vívido
ou calmo.

BISELADO - 2 LADOS
O biselado de 2 lados é aplicado no sentido do comprimento,
acentuando a aparência longa das réguas e criando uma
sensação impressionante de espaço amplo.

BISELADO - 4 LADOS
Com os 4 lados biselados, o formato de cada régua é
enfatizado, criando um visual mais rústico e distinto.

A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.

Sinta a
superficie
que vê!

FORMATOS
Premium &
Royal

2200 x 260mm

Classics
3-lamelas

2200 x 206mm
2190 x 190mm

Fineline

2200 x 189mm

Classics
1-lamela

2190 x 138mm
1860 x 148mm

Victoria

Kentucky

Bamboo

1900 x 190mm

1900 x 190mm
1830 x 189mm

1900 x 189mm
1830 x 135mm

Manor
House

1860 x 189mm

ACABAMENTOS
Óleo

Óleo Branco

Verniz Mate
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colecção

Premium & Royal

FSC 100%
Madeiras sóbrias de alta qualidade e nobreza
Placas com um tamanho máximo de 2200x260x22mm
Camada superior de 6mm
2 lados biselados
Instalação Macho-Fêmea

Pavimentos exuberantes
Elegância requintada
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Premium Oak Coir

Premium & Royal é a colecção de luxo Wicanders®
Parquet. Esta excepcional colecção marca a
tendência nos mais recentes desenvolvimentos
em pavimento.
Disponível em réguas de 2200x260mm com uma
camada superior de 6 mm de espessura que
durará décadas, este pavimento de construção
inovadora alia a alta qualidade e a nobreza das
madeiras maciças com a robustez e estabilidade
dos pavimentos compostos em camadas.
A colecção Premium é produzida usando camadas
de 100% carvalho e é formada por uma gama
de 6 visuais únicos. Cores repletas de charme,
enriquecidas com escovagem, raspagem manual
e efeitos fumados que reforçarão o carácter de
qualquer ambiente.
A colecção Royal, composta por multi camadas
de bétula e poplar e apresentada numa gama de
três visuais elegantes, é ideal para criar ambientes
majestosos e com um charme aristocrático.
O biselado de 2 lados presente nesta colecção
reforça o aspecto longo das placas, criando um
pavimento ainda mais expressivo e luxuoso.
Disponível no sistema tradicional de macho- fêmea,
pode ser colado ou pregado.

2200 x 260 mm

Premium Oak Brass

Royal Ash
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Oak Moonstone
*RW04234 - 2200 x 260 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | T&G
Pintado; Escovado; Ligeiramente arranhado; Fumado
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Oak Moonstone

Oak Coir
*RW04236 - 2200 x 260 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | T&G
Pintado; Escovado; Ligeiramente arranhado

Oak Prime
*RW04232 - 2200 x 260 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | T&G
Pintado; Escovado; Ligeiramente arranhado

Oak Brass
*RW04233 - 2200 x 260 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | T&G
Pintado; Escovado; Ligeiramente arranhado

Oak Suede
*RW04235 - 2200 x 260 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | T&G
Pintado; Escovado; Ligeiramente arranhado

Oak Cocoa
Oak Cocoa
*RW04237 - 2200 x 260 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | T&G
Pintado; Escovado; Ligeiramente arranhado; Fumado

* A colecção Premium está inteiramente disponível com certificação FSC 100%, validando
assim que estes produtos são provenientes de florestas bem geridas e que os pavimentos
Wicanders® Parquet cumprem os mais elevados padrões sociais e ambientais existentes
no mercado. Devido à largura extrema das placas, não é recomendável a sua instalação
em subpavimentos aquecidos.

A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.
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Royal Oak
*RW04214 - 2200 x 260 mm | Inacabado | 2 lados biselados | T&G
*RW04215 - 2200 x 260 mm | Óleo | 2 lados biselados | T&G

Royal Ash
*RW04216 - 2200 x 260 mm | Óleo Branco | 2 lados biselados | T&G

Royal Ash
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* A colecção Royal está inteiramente disponível com
certificação FSC 100%, validando assim que estes
produtos são provenientes de florestas bem geridas e
que os pavimentos Wicanders® Parquet cumprem os
mais elevados padrões sociais e ambientais existentes
no mercado.

A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.
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Royal Oak Óleo

colecção

Kentucky
FSC 100%
Efeitos admiráveis e visuais exclusivos
Placas com um tamanho máximo de 1900x190x15mm
Até 4 lados biselados
Sistema de instalação WICLOC

Visuais contemporâneos
Charme vintage e distinto
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Kentucky Santa Fe

A colecção Kentucky inspira-se no visual e toque dos pavimentos vintage e reinterpreta-os em
estilos e expressões contemporâneos. Estes visuais são caracterizados por um envelhecimento
criado usando técnicas manuais de escogavem, raspagem e efeito fumado, conferindo assim
uma verdadeira autenticidade aos pavimentos. O carácter natural da madeira é realçado pela
vasta gama de cores que vai desde tons pálidos intensos a profundas tonalidades escuras.
Disponível em réguas com uma dimensão máxima de 1900x190x15mm e uma camada superior
de 4mm, é produzido no sistema WICLOC flutuante sem cola. Este sistema de instalação fácil
permite poupar tempo e custos.

GRANDES Fissuras
Este acabamento dá ao produto um aspecto
distinto, semelhante ao visual usado que se
encontrava em antigas casas de fazendas,
grandes propriedades rústicas e castelos
europeus. Cada placa parece desgastada
pelo tempo, com fissuras de aparência natural
feitas manualmente, criadas por artesãos que
martelam, cinzelam e esculpem a madeira.

EFEITO arranhado
O pavimento de madeira raspada é criado à mão
usando ferramentas de raspagem que conferem
o aspecto de madeira envelhecida.
Cada placa tem um desenho específico que
destaca a beleza natural da madeira, criando
ambientes rústicos e contemporâneos com um
charme conservador.

ESCOVAGEM & BRANQUEAMENTO
Nos pavimentos escovados, pequenas porções
de madeira são removidas para expôr a textura
e conferir assim maior definição a cada placa,
criando visuais desgastados pelo tempo
e ao mesmo tempo refinados. O estilo do
pavimento também é realçado pelo processo
de branqueamento, que envolve pintar a madeira
com uma camada viscosa e fina de tinta branca.
Isto dá um aspecto antigo e permite ver a cor
original da madeira sob o acabamento. O visual
final é ideal para espaços com uma inspiração
clássica e campestre.

CARVALHO FUMADO
As placas são fumadas em câmaras especiais, o
que lhes confere uma cor castanha em toda a
profundidade da camada de carvalho, fazendo
com que a cor dure mais tempo. Os pavimentos
de madeira fumada trazem profundidade e
autenticidade a espaços contemporâneos.
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Kentucky New Orleans
*RW04247 - 1830 x 189 mm | Óleo | 2 lados biselados | Wicloc
Escovado; Branqueado

Kentucky Oklahoma
*RW04242 - 1830 x 189 mm | Óleo | 2 lados biselados | Wicloc
Fumado

Kentucky Memphis
Kentucky Memphis
*RW04245 - 1830 x 189 mm | Óleo | 2 lados biselados | Wicloc
Escovado; Branqueado; Pintado de Preto

* A colecção Kentucky está disponível com certificação
FSC 100%, validando assim que estes produtos são
provenientes de florestas bem geridas e que os
pavimentos Wicanders® Parquet cumprem os mais
elevados padrões sociais e ambientais existentes no
mercado.

Kentucky Kansas
*RW04241 - 1830 x 189 mm | Óleo | 2 lados biselados | Wicloc
Escovado; Pintado de Preto
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A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.

Kentucky Dallas
*RW04243 - 1830 x 189 mm | Óleo | 4 lados biselados | Wicloc

Kentucky Houston
*RW04244 - 1830 x 189 mm | Óleo Branco | 4 lados biselados | Wicloc
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Kentucky Dallas

Kentucky Grand Canyon
*RW04319 - 1900x190 mm | Óleo Branco | 4 lados biselados | Wicloc
Fissuras profundas; Escovado; Branqueado; Fumado

Kentucky Santa Fe
*RW04321 - 1900x190 mm | Óleo | 4 lados biselados | Wicloc
Fissuras profundas; Escovado; Branqueado; Fumado

Kentucky Atlanta

* Kentucky está disponível com certificação FSC 100%,
validando assim que estes produtos são provenientes de
florestas bem geridas e que os pavimentos Wicanders®
Parquet cumprem os mais elevados padrões sociais e
ambientais existentes no mercado.

Kentucky Denver
*RW04320 - 1900x190 mm | Óleo | 4 lados biselados | Wicloc
Fissuras profundas; Escovado; Fumado

Kentucky Atlanta
*RW04246 - 1830 x 189 mm | Óleo | 2 lados biselados | Wicloc
Escovado; Branqueado; Fumado
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Kentucky Colorado City
*RW04322 - 1900x190 mm | Óleo Branco | 4 lados biselados | Wicloc
Fissuras profundas; Escovado; Branqueado; Fumado

A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.
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Kentucky Colorado City

colecção

Victoria

FSC 100%
Superfícies únicas e rústicas
Cores modernas
Requintado trabalho manual
Camada de desgaste de 4mm
Sistema de instalação WICLOC

Ambientes icónicos
Carácter rústico
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Victoria Coal

Victoria é a colecção que celebra o passado. Estes pavimentos foram refinados com técnicas
de escovagem, raspagem manual e um processo de pintura especial, que recriam ambientes
icónicos de séculos passados. Detalhes cativantes e requintados são incorporados no pavimento,
sendo cada placa trabalhada manualmente durante cerca de trinta minutos. Destacando grãos
e nós, escovando e raspando manualmente para proporcionar uma superfície distinta com
um carisma rústico que sente na ponta dos seus dedos.
Disponível em réguas com dimensão máxima de 1900x190x15mm e uma camada superior de
4mm, é produzido no sistema WICLOC flutuante sem cola. Este sistema de instalação fácil
permite poupar tempo e custos.
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Victoria Steel

Victoria Ivory
*RW04254F - 1900 x 190 mm | Óleo Branco | 4 lados micro biselados | Wicloc
Fumado; Escovado; Arranhado

Victoria Copper
*RW04258F - 1900 x 190 mm | Óleo | 4 lados micro biselados | Wicloc
Fumado; Escovado; Arranhado; Acastanhado

Victoria Steel
*RW04255F - 1900 x 190 mm | Óleo Branco | 4 lados micro biselados | Wicloc
Fumado; Escovado; Arranhado; Branqueado

Victoria Sand
*RW04253F - 1900 x 190 mm | Óleo | 4 lados micro biselados | Wicloc
Escovado; Arranhado

Victoria Grafite
*RW04256F - 1900 x 190 mm | Óleo | 4 lados micro biselados | Wicloc
Fumado; Escovado; Arranhado; Lavado Negro

Victoria Coal
*RW04257F- 1900 x 190 mm | Óleo | 4 lados micro biselados | Wicloc
Fumado; Escovado; Arranhado; Pintado de Preto

Victoria Sand

* A colecção Victoria está inteiramente disponível com certificação FSC
100%, validando assim que estes produtos são provenientes de florestas bem
geridas e que os pavimentos Wicanders® Parquet cumprem os mais elevados
padrões sociais e ambientais existentes no mercado.

A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.
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colecção

Manor House

FSC 100%
Robusto e duradouro
Camada de desgaste de 3mm
2 lados biselados

Elegância Intemporal
Robustez Clássica
24

Manor House Oak Rustic (Óleo Branco)

Inspirado na elegância e no charme das tradicionais casas senhoriais europeias, esta colecção
é caracterizada por texturas suaves e intemporais que são ideais para dar um toque clássico
a interiores contemporâneos.
O acabamento em óleo disponível neste colecção é seco em túneis de ventilação. Esta técnica
assegura uma impregnação profunda na superfície de madeira, trazendo excelentes vantagens
na manutenção deste material.
Disponível na dimensão máxima de 1860x189x14mm e com uma camada superior de 3mm, é
produzido com 2 lados biselados para reforçar o visual moderno das réguas longas.
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* A colecção Manor House está inteiramente disponível com
certificação FSC 100%, validando assim que estes produtos são
provenientes de florestas bem geridas e que os pavimentos
Wicanders® Parquet cumprem os mais elevados padrões sociais e
ambientais existentes no mercado.

Manor House Ash
*RW04210N - 1860 x 189 mm | Óleo Branco | 2 lados micro biselados | WICLOC

26

Manor House Oak Nature (Óleo Branco)

Manor House Oak Rustic
*RW04206N - 1860 x 189 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | WICLOC
*RW04313 - 1860 x 189 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | T&G
*RW04317 - 1860 x 189 mm | Inacabado | 2 lados micro biselados | T&G

Manor House Oak Rustic
*RW04207N- 1860 x 189 mm | Óleo Branco | 2 lados micro biselados | WICLOC
*RW04314 1860 x 189 mm | Óleo Branco | 2 lados micro biselados | T&G

Manor House Oak Nature
*RW04208N - 1860 x 189 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | WICLOC
*RW04310 - 1860 x 189 mm | Inacabado | 2 lados micro biselados | T&G
*RW04311- 1860 x 189 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | T&G

Manor House Oak Rustic Smoked (Óleo Branco)
Manor House Oak Nature
*RW04312 - 1860 x 189 mm | Óleo Branco |2 lados micro biselados | T&G

Manor House Oak Rustic Smoked
*RW04316 - 1860 x 189 mm | Óleo | 2 lados micro biselados | T&G

Manor House Oak Rustic Fumado
*RW04315 - 1860 x 189 mm | Óleo Branco | 2 lados micro biselados | T&G

A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.
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colecção

Classics

Gama diversificada
Carácter natural da madeira
1 ou 3 lamelas
Sistema de instalação WICLOC, Loc&Fold ou Fold&Click
Placas com um tamanho máximo de 2200x206mm

Beleza natural
Conforto intemporal
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Oak Country Nordic

Composta por diversas espécies, a
colecção Classics visa preservar o
carácter natural da madeira através
de uma série de efeitos visuais
intemporais com acabamento de
verniz mate ou em óleo.

Classics
3-lamelas

Classics
1-lamela

Este acabamento mate e resistente, é
visualmente muito semelhante a um
acabamento a óleo, intensificando a
beleza natural da madeira.
Disponível em duas opções - uma
lamela ou três lamelas - a colecção
Classics oferece uma estrutura de
desempenho de alta qualidade.
Composta por três camadas com
uma moderna variedade de visuais,
esta colecção foi desenvolvida
para ambientes clássicos ou
contemporâneos e, acima de tudo,
elegantes e com estilo.
Uma paleta rica em cores que
combina visuais naturalmente
clássicos com um toque moderno.
Assim pode escolher o seu próprio
estilo e sentir a natureza.

DeSIgN 1-lamela

2200 x 206mm
2190 x 190mm

2190 x 138mm
1860 x 148mm

DeSIgN 3-lamelas
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Classics plank
Design de 1-lamela
A particularidade do design de 1 lamela é a existência
de uma única régua de madeira, enfatizando a beleza
e o carácter de um pavimento de madeira. A aparência
natural, com nós e variações de cor e grão, reflecte-se bem
nestes visuais. É a escolha perfeita para espaços grandes.
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Walnut Nature

Walnut Nature
RW03178 - 2190 x 138 mm | Verniz Mate | Fold&Click
RW03178N - 1830 x 138 mm | Verniz Mate | Fold&Click

Merbau Nature
RW03177 - 2190 x 138 mm | Verniz Mate | Fold&Click

Iroko Nature
RW03179 - 2190 x 138 mm | Verniz Mate | Fold&Click

Oak Country Nordic
RW03181 - 1860 x 148 mm | Verniz Mate | WICLOC

Oak Nature
Oak Nature
RW03176 - 1860 x 148 mm | Verniz Mate | WICLOC

A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.
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Classics 3 Strip
Design de 3 lamelas
Integrando várias espécies de madeiras europeias, os pavimentos Classics 3-strip também estão
disponíveis no sistema de instalação Loc&Fold e Fold&Click, desenhados para simplificar a instalação
através de um ”único movimento”. Uma única manobra apenas e a placa fica instalada.

Classics 3 Strip Ash Elbe
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A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.

Ash Elbe
RW01222 - 2200 x 206 mm | Verniz Mate | Loc&Fold

Maple Nature Volga
RW01221 - 2200 x 206 mm | Verniz Mate | Loc&Fold

Oak Nature Oder
RW01226 - 2200 x 206 mm | Óleo| Loc&Fold

Oak Nature Tejo
RW01227 - 2200 x 206 mm | Óleo| Loc&Fold

Classics 3 Strip Oak Rustic Thames
Oak Nature Seine
RW01228 - 2200 x 206 mm | Óleo| Loc&Fold

Oak Rustic Ebro
RW01229 - 2200 x 206 mm | Óleo| Loc&Fold

Oak Rustic Thames
RW01223 - 2200 x 206 mm | Óleo| Loc&Fold
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Classics 3 Strip
Design de 3 lamelas
Este fascinante design é único pelo uso de três lamelas em cada régua. As lamelas são seleccionadas
indivualmente e combinadas de diferentes formas para criar pavimentos com diferentes expressões,
com um aspecto mais vívido ou subtil.
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Classics 3 Strip Oak Nature Loire

Oak Nature Loire
RW01224 - 2200 x 206 mm | Óleo| Loc&Fold

Oak Nature Danube
RW01219 - 2200 x 206 mm | Verniz Mate | Loc&Fold

Beech Nature Rhine
RW01220 - 2200x206 mm | Verniz Mate | Loc&Fold

Merbau Nature
RW01214 - 2190 x 190 mm | Verniz Mate | Fold&Click

Classics 3 Strip Oak Nature Danube
Walnut Nature
RW01215 - 2190 x 190 mm | Verniz Mate | Fold&Click

Hevea Nature
RW01211 - 2190 x 190 mm | Verniz Mate | Fold&Click
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colecção

Bamboo
Sustentabilidade e design
Estrutura de alta densidade
Sistema de instalação WICLOC ou Loc&Fold

Paraísos exóticos
Momentos emocionantes
36

Bamboo Horizontal Caramel

Com esta colecção de pavimentos de bamboo, a Wicanders®
apresenta uma combinação revolucionária de sustentabilidade
e design.

Bamboo Horizontal Natural
RW03137N - 1900 x 189 mm | Verniz Mate | WICLOC

Ao contrário da madeira, que leva 50 a 60 anos a amadurecer,
esta planta da Ásia é conhecida pelo seu crescimento rápido (3-4
anos) e por não precisar de ser plantada. A colecção Bamboo
também é notória pela sua extraordinária versatilidade e resistência.
Este pavimento inspirado no Oriente evidencia as qualidades dos
pavimentos de madeira com óbvios benefícios acrescentados, tais
como uma estrutura de alta densidade, que o torna rígido e estável.
Graças a técnicas inovadoras de corte, a conseguinte grande
diversidade de padrões e combinações de texturas, proporciona
várias possibilidades atraentes para criar cativantes espaços.
Todos os artigos são produzidos com sistema de instalação flutuante
sem cola WICLOC ou Loc&Fold. Este método de instalação fácil
permite uma poupança de tempo e dinheiro.
Devido às propriedades naturais do bamboo, não é recomendável
a instalação deste pavimento em subpavimentos aquecidos.

Bamboo Horizontal Caramel
RW03138N - 1900 x 189 mm | Verniz Mate | WICLOC

Bamboo Strand Woven Natural
RW15100 - 1830 x 135 mm | Verniz Mate | 4 lados micro biselados | Loc&Fold

Bamboo Strand Woven Caramel
RW15101 - 1830 x 135 mm | Verniz Mate | 4 lados micro biselados | Loc&Fold

Bamboo Strand Woven Natural

A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.
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colecção

Fineline
Elegância urbana
Placas: 2200x189mm
Camada de desgaste de 4mm
Sistema de instalação WICLOC

Contrastes expressivos
Espaços vibrantes
38

Fineline Oak Smoked

A colecção Fineline define contrastes
expressivos e interacções ópticas arrojadas.
Réguas de carvalho (natural ou fumado)
ou ácer, é o que sugerimos para espaços
vibrantes onde as sensações intensas
acompanham os ritmos urbanos.

Fineline Maple
RW03158 - 2200 x 189 mm | Verniz Mate | WICLOC

Fineline Maple
Fineline Oak
RW03156 - 2200 x 189 mm | Verniz Mate | WICLOC

O recurso a tecnologia de ponta na
produção desta colecção, torna a sua
superfície significativamente mais
resistente quando comparada com o
carvalho e ácer normal.

Fineline Oak Smoked
RW03157 - 2200 x 189 mm | Verniz Mate | WICLOC

A madeira é um material natural. Variações na tonalidade e textura é uma característica natural e atraente.
A cor nas fotos pode não corresponder exactamente à cor original devido a diferenças na impressão.
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Soluções Técnicas
Colecção CLASSICS

Colecção KENTUCKY, FINELINE e VICTORIA
1 Madeira nobre aprox. 3,2 - 4 mm
2 Tábuas sólidas de hevea,
poplar, abeto ou pinho
3 Camada de equilíbrio

1
2
3

1

1

2

2

3

Madeira nobre aprox. 4 mm
Tábuas sólidas de poplar
Camada de equilíbrio

WICLOC

3
WICLOC

Fold&Click

Colecção BAMBOO
1
2
3

1 Strand woven Bamboo
maciço

Madeira nobre aprox. 4 mm
Tábuas sólidas de poplar
Camada de equilíbrio

WICLOC

1
WICLOC

2

1

3

Colecção MANOR HOUSE
tongue
&
groove

WICLOC

1
1
2

2

3

3

Colecção PREMIUM & ROYAL
Dimensão: 2200 x 260 x 22 mm

Dimensão: 2200 x 260 x 20 mm

1

1

2

2
3

1
2

Madeira nobre aprox. 6 mm
Camadas múltiplas de mistura bétula-poplar 16 mm

Multi PLY
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tongue
&
groove

1
2
3

Camada Superior 6 mm carvalho
Tábuas sólidas de carvalho 11 mm
Camada de equilíbrio em carvalho 3 mm
tongue
&
groove

1
2
3

Madeira nobre aprox. 4 mm
Tábuas sólidas de poplar
Camada de equilíbrio

SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

WICLOC

WICLOC é um dos sistemas mais utilizados e apreciados no mundo inteiro. Consiste num sistema de
encaixe mecânico, firme e robusto, sem cola, instalado ao encaixar, em ângulo, tanto o lado longitudinal
como o lado transversal.

Loc&Fold é um sistema de instalação que necessita apenas de uma única acção, com um encaixe, em
ângulo, na longitudinal, e um macho flexível que permite apenas pousar o lado transversal. Uma única
manobra apenas e a placa fica instalada.

Fold&Click

tongue
&
groove

A tecnologia de encaixe Fold&Click é o tipo de sistema Fold Down mais avançado, existente no mercado.
É um sistema de instalação de um movimento único, instalado em ângulo no comprimento e com uma
lingueta flexivel na largura, que faz um click de confirmação quando correctamente instalado.

O sistema Tongue&Groove é um método tradicional de encaixe macho-fêmea. É a opção ideal para uma
instalação flutuante, colada ou pregada.

Ficha técnica
Colecção

CLASSICS

Construção

BAMBOO

MANOUR HOUSE, ROYAL

Plank
3 Strip
3 PLY - Parquet projectado
Bordos rectos

Bamboo
3 PLY - Parquet projectado
Bordos rectos
Camada de desgaste sólida
Micro-biselado 4 lados

Plank
3 PLY - Parquet projectado 3
camadas
Multi PLY - Parquet multi-camada

Biselado 2 lados

VICTORIA, KENTUCKY,
FINELINE

PREMIUM PLANK

Plank
Fineline
3 PLY - Parquet projectado 3
camadas
Biselado 2 lados
Micro-biselado 4 lados
Biselado 4 lados
Bordos rectos

Plank
3 PLY - Parquet projectado 3
camadas
Micro-biselado 2 lados

Instalação sem cola
WICLOC

Sim/Não

Sim (Loc&Fold ou Fold&Click
em alguns)

Sim (Loc&Fold em alguns)

Sim
(alguns artigos Manor House
e Royal com encaixe machofêmea)

Sim

Não

Fabricado de acordo
com a norma

Norma

EN 13489:2002

EN 13489:2002

EN 13489:2002

EN 13489:2002

EN 13489:2002

Espessura total

mm

13,5; 14; 15

14; 15

14; 22

15

20

Wear layer

mm

3; 3,2; 3,5; 4

4; solid

3; 6

3,5; 4

6

Comprimento x Largura

mm

1860x148
2190x138
2190x190
2200x206

1830x135
1900x189

1860x189
2200x260

1830x189
1900x190
2200x189

2200x260

Certificado FSC

Não

Não

FSC 100%

FSC 100%
(except Fineline Colecção)

FSC 100%

Espécies (dureza)

Brinell
(N/mm²)

Hevea (32), Carvalho (38),
Merbau (40), Nogueira (26),
Freixo (32), Faia (34),
Iroko (33), Jatoba (60), Ácer
(38)

Bamboo (34)

Carvalho (38)
Freixo (32)

Carvalho (38)
Ácer (32)

Carvalho (38)

Resistência ao fogo (EN
13501-1)

Classe

Dfl - s1

Dfl - s1

Dfl - s1

Cfl - s1

Resistência térmica

m²K/W

0,10

0,12

22/6mm: Carvalho Cfl - s1;
Freixo Dfl - s1
14/3mm: Dfl - s1
14/3 mm: 0,115
22/6 mm: 0,165

15/4mm: 0,115

0,117

Teor de humidade

%

7 ± 2%

7 ± 2%

7 ± 2%

7 ± 2%

7 ± 2%

Diferença de altura
entre as tábuas após
instalação

mm

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

Acabamento

Tipo

Verniz de cura UV
Óleo de cura oxidativa

Verniz de cura UV

Óleo de cura oxidativa

Verniz de cura UV
Óleo de cura UV
Óleo de cura oxidativa

Óleo de cura UV

Emissões de
formaldeído

Classe

E1

E1

E1

E1

E1
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Oferta de produtos
3-PLY
Verniz Mate

Espessura (mm)
Camada de desgaste (mm)
Dimensão (mm)
Biselado

13,5

Instalação
FSC
Referência Comercial
Colecção Premium and Royal
Oak Brass
Oak Cocoa
Oak Coir
Oak Moonstone
Oak Prime
Oak Suede
Royal Ash
Royal Oak
Colecção Kentucky
Kentucky Kansas
Kentucky Atlanta
Kentucky Colorado City
Kentucky Dallas
Kentucky Denver
Kentucky Grand Canyon
Kentucky Houston
Kentucky Memphis
Kentucky New Orleans
Kentucky Oklahoma
Kentucky Santa Fe
Colecção Victoria
Victoria Coal
Victoria Copper
Victoria Grafite
Victoria Ivory
Victoria Sand
Victoria Steel
Colecção Manor House
Manor House Ash
Manor House Oak Nature
Manor House Oak Rustic
Manor House Oak Rustic
Manor House Oak Rustic Fumado
Colecção Classics 1 strip
Iroko Nature
Merbau Nature
Oak Country Nãordic
Oak Nature
Walnut Nature
Colecção Classics 3 strip
Ash Elbe
Beech Nature Rhine
Hevea Nature
Maple Nature Volga
Merbau Nature
Oak Nature Danube
Oak Nature Loire
Oak Nature Oder
Oak Nature Seine
Oak Nature Tejo
Oak Rustic Ebro
Oak Rustic Thames
Walnut Nature
Colecção Bamboo
Bamboo Horizontal Caramel
Bamboo Horizontal Natural
Bamboo Strand Woven Caramel
Bamboo Strand Woven Natural
Colecção Fineline
Fineline Maple
Fineline Oak
Fineline Oak Smoked

Óleo

14

15

13,5

14

15

4

3,5

3

4

1860 x 189

3,5

3,2

3,2

3,2

2200 x 206

2190 x 138

2190 x 190

1830 x 138

1860 x 148

2200 x 189

2200 x 206

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 lados micro

Loc&Fold

Fold&Click

Fold&Click

Fold&Click

WICLOC

WICLOC

Loc&Fold

Tongue &
Groove

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

FSC 100%

1830 x 189

20
6
1900 x 190

2200 x 260

2 lados

4 lados

4 lados micro

2 lados micro

WICLOC

WICLOC

WICLOC

WICLOC

Tongue &
Groove

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

Strips

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela

RW04233
RW04237
RW04236
RW04234
RW04232
RW04235

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela

RW04241
RW04246
RW04243
RW04320

RW04245
RW04247
RW04242
RW04321

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela

RW04257F
RW04258F
RW04256F
RW04253F

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
RW03179
RW03177
RW03181
RW03176
RW03178

RW03178N

RW01222
RW01220
RW01211
RW01221
RW01214
RW01219
RW01224
RW01226
RW01228
RW01227
RW01229
RW01223
RW01215

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
N/A
N/A
N/A

RW04208N

RW04313

RW04206N

RW04316

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas

RW04311

RW03158
RW03156
RW03157

Product Selector
3-PLY

Espessura (mm)
Camada de desgaste (mm)
Dimensão (mm)
Biselado
Instalação
FSC
Referência Comercial
Colecção Premium and Royal
Oak Brass
Oak Cocoa
Oak Coir
Oak Moonstone
Oak Prime
Oak Suede
Royal Ash
Royal Oak
Colecção Kentucky
Kentucky Kansas
Kentucky Atlanta
Kentucky Colorado City
Kentucky Dallas
Kentucky Denver
Kentucky Grand Canyon
Kentucky Houston
Kentucky Memphis
Kentucky New Orleans
Kentucky Oklahoma
Kentucky Santa Fe
Colecção Victoria
Victoria Coal
Victoria Copper
Victoria Grafite
Victoria Ivory
Victoria Sand
Victoria Steel
Colecção MaNãor House
Manor House Ash
Manor House Oak Nature
Manor House Oak Rustic
Manor House Oak Rustic
Manor House Oak Rustic Smoked
Colecção Classics 1 strip
Iroko Nature
Merbau Nature
Oak Country Nãordic
Oak Nature
Walnut Nature
Colecção Classics 3 strip
Ash Elbe
Beech Nature Rhine
Hevea Nature
Maple Nature Volga
Merbau Nature
Oak Nature Danube
Oak Nature Loire
Oak Nature Oder
Oak Nature Seine
Oak Nature Tejo
Oak Rustic Ebro
Oak Rustic Thames
Walnut Nature
Colecção Bamboo
Bamboo Horizontal Caramel
Bamboo Horizontal Natural
Bamboo Strand Woven Caramel
Bamboo Strand Woven Natural
Colecção Fineline
Fineline Maple
Fineline Oak
Fineline Oak Smoked

Solid

Verniz Mate

Inacabado

Óleo Branco

15

14

14

15

4

3

3

4

1900 x 189

1860 x 189

1860 x 189

Multi PLY

Verniz Mate

Óleo

Inacabado

Óleo Branco

14

22

22

22

6

6

6

2200 x 260

2200 x 260

2200 x 260

1830 x 189

1900 x 190

1830 x 135

N/A

2 lados micro

4 lados

4 lados micro

4 lados micro

2 lados

2 lados

2 lados

WICLOC

Tongue &
Groove

Tongue &
Groove

WICLOC

WICLOC

WICLOC

Loc&Fold

Tongue &
Groove

Tongue &
Groove

Tongue &
Groove

Não

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

Não

FSC 100%

FSC 100%

FSC 100%

RW04215

RW04214

2 lados micro

Strips

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela

RW04216

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela

RW04322

RW04319
RW04244

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela

RW04254F
RW04255F

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela

RW04210N
RW04310

RW04312
RW04314

RW04207N

RW04317
RW04315

1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
3-lamelas
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
N/A
N/A
N/A

RW03138N
RW03137N
RW15101
RW15100
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