E-01 200mm

A SUTILEZA
FAZ TODA A

Detalhes repletos de estilo
e funcionalidade.
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Os rodapés formam sutis contornos de um ambiente.
Com toda sua qualidade, os RODAPÉS DURAFLOOR
embelezam, sofisticam, combinam com qualquer tipo
de piso ou parede e dão o tom de elegância que você
merece.

Os RODAPÉS DURAFLOOR se adequam a vários tipos
de revestimentos, além do exclusivo espaço para passagem de fios.
Seu acabamento BRANCO POLAR pode ser combinado com os pisos:
laminado, cerâmico, LVT, concreto, porcelanato, tacos, carpete têxtil
e tábua corrida. Encontre o seu estilo e se encante com a beleza
e a sofisticação aos seus pés.

Quer inovar?
Use rodapés Durafloor.
Opções em personalização.

As linhas ESSENCIAL e EASY são recomendadas para
áreas internas e secas e a linha MAXX, resistente à água,
pode ser usada em todas as áreas internas. A instalação
é simples e limpá-los é mais fácil ainda!

Piso, parede e rodapé de diferentes cores são elementos que
modernizam qualquer ambiente. Um piso escuro, por exemplo,
fica ótimo com a parede colorida e o rodapé branco. Ouse
nessas combinações e inove!

M-05 200mm

À PROVA D’ÁGUA

Pode ser usado em todos os tipos de pisos e tem maior durabilidade.

100% SUSTENTÁVEL

Produzido em POLIESTIRENO, material reciclado e reciclável.

DIVERSOS DESENHOS

Alturas entre 60mm e 200mm.

DIFERENCIAL DURAFLOOR

Além de já vir pronto, sem necessidade
de pintura, o produto também possui um espaço
para passagem de fios.

E-06 200mm

Produzido em MDF ultrarresistente
e duplamente protegido contra
umidade e cupins.
Para áreas internas e secas.
Desenhos variados com alturas
entre 50mm e 200mm.

Y-01 120mm

Para áreas internas e secas.
Alturas de 80mm e 120mm.

Y-01 120mm

Produzido em MDF ultrarresistente
e duplamente protegido contra
umidade e cupins.

M-04 150mm

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS
DOS RODAPÉS

PASSA-FIOS
para embutir e sumir
com a fiação

RODAPÉ PREMIUM
em MDF ultrarresistente
e duplamente protegido*

GARANTIA
contra defeitos
de fabricação

FÁCIL DE LIMPAR
e muito simples
de conservar

A marca do manejo
florestal responsável

RESISTÊNCIA À UMIDADE
garantia de maior
durabilidade

PROTEÇÃO
extra contra cupins

Procure por produtos
certificados FSC®

*Exceto linha MAXX

E mais: benefícios
exclusivos MAXX

À PROVA D’ÁGUA

Pode ser usado em todos
os tipos de pisos e tem
maior durabilidade.

100% SUSTENTÁVEL
Produzido em material
reciclado e reciclável.

O modelo MAXX V-01 é indicado para uso com pisos frios, vinílicos, têxteis e madeiras.

INSTALAÇÃO
São só 3 passos para renovar um ambiente com RODAPÉS DURAFLOOR.

1º PASSO - ACERTE NA QUANTIDADE
Verifique quantas barras são necessárias para cobrir o perímetro do ambiente. Cada barra de rodapé possui
2100mm de comprimento.

2º PASSO - ESCOLHA A LINHA
Escolha a linha, o modelo e a altura em função do tipo de piso e do resultado desejado. Lembre-se de que
todos os modelos são ofertados em BRANCO POLAR para combinar com o piso ou o ambiente.

3º PASSO - FIXE O RODAPÉ
A fixação dos rodapés da linha MAXX deve ser em cola, sendo recomendada a Cascola Monta&Fixa PL500. Os
modelos das demais linhas podem ser fixados com cola ou com parafusos escareados (cabeça chata) e buchas
plásticas ou ainda com pinos de aço instalados com pinador pneumático.

ATENÇÃO

Em paredes com incidência de umidade, não é aconselhável a instalação dos RODAPÉS DURAFLOOR em MDF
(todas as linhas, exceto a MAXX), pois há risco de problemas com a fixação do rodapé e de danos ao material.

MANUTENÇÃO
Para limpeza diária, basta um pano seco. Sujeiras profundas podem ser removidas com um pano levemente umedecido com álcool e água.
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As informações e especificações deste catálogo
estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Os padrões apresentados são apenas referências.
Diferentes lotes de produtos podem apresentar
variações de tonalidades.• Jan/2019

Atendimento ao consumidor: 0800 770 DURA ou 0800 770 3872
DuratexMadeira
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www.duratexmadeira.com.br

