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Encontre o revendedor mais 
próximo Visite balterio.com 

O seu revendedor Balterio

Encontre o 
pavimento que 
combina com a 

sua personalidade

COLEÇÃO DE LAMINADOS 2019
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no ordinary floors

Fazemos pavimentos extraordinários para quem espera mais, quem 
não procuram o comum, mas busca valor agregado e quer ver a sua 
personalidade e estilo de vida refletidos num pavimento.

Descubra a nossa coleção de PAVIMENTOS LAMINADOS fora do comum

Encontre o 
pavimento que 
combina com a 

sua personalidade



Qualidade 
imbatível

DE ORIGEM BELGA
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Todos os laminados Balterio são 
AC4 Classe 32, indicados para uso 
residencial intenso e uso comercial 
médio. A coleção Traditions tem uma 
camada superior Scratch Protect 
extremamente resistente ao desgaste. 

A Balterio vai ao encontro das 
suas expetativas únicas: os nossos 
pavimentos foram criados e 
desenvolvidos na linha das últimas 
tendências, mas sempre a pensar 
em si, desde pavimentos de 9 mm 
à prova de água até pavimentos de 
8 mm e coleções acessíveis de 7 mm.

 QUALIDADE EXCECIONAL

A sua exigência é que o pavimento seja duradouro? 
É exatamente isso que vai ter: a melhor relação 
qualidade-preço e garantias prolongadas. Um 
pavimento Balterio é robusto e estável. Resistente 
ao desgaste, riscos e impactos. E é compatível 
aquecimento e refrigeração de pavimento radiante. 

GARANTIAS PROLONGADAS

Não tem de se preocupar com a durabilidade: os 
nossos pavimentos têm uma garantia residencial de 
até 25 anos. Os nossos pavimentos à prova de água 
oferecem uma garantia contra água* de até 10 anos.

PRODUZIMOS DE FORMA RESPONSÁVEL

A Balterio é amiga do ambiente. Os nossos 
pavimentos laminados têm etiqueta PEFC e o rótulo 
ecológico europeu: a sua garantia de gestão � orestal 
responsável, um produto duradouro de qualidade e 
um processo de produção sustentável. 

*mais informações em balterio.com 

EN13329 - EN15468

AC4



66

Somos genuínos

Cada tábua é única,
tal qual acontece 
na natureza 
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A Balterio aproxima tanto o seu 
trabalho da madeira real que 
as tábuas são praticamente 
indistinguíveis de parquete. 
A nossa coleção de laminados 
respira contraste e profundidade 
sem igual. Cada grão, cada nó, 
parece real.

Patrões de madeira 
acolhedores e vívidos 

com cores intensas, 
detalhes ricos e cheios 

de personalidade.

VARIEDADE NATURAL

Pavimentos com tábuas idênticas 
transparecem uma ideia arti� cial. Por 
isso, investimos na variedade natural. 
Os diferentes patrões nas nossas 
coleções premium de 9 mm são 
compostos por 20 tábuas diferentes, 
cada uma tem o seu padrão de madeira 
e, como tal, é difícil encontrar repetição 
num pavimento.

 INSPIRADO PELA NATUREZA

Descubra patrões vívidos com cores 
intensas, do claro ao escuro, desde 
pinhos lindíssimos a carvalhos 
tradicionais, passando por madeiras 
exóticas; desde grãos suaves a nós 
salientes; desde o re� nado ao rústico, 
do azeitado ao gizado… 



8

A variação na textura, 
a múltiplos níveis, 
torna-a mais real

Uma sensação 
verdadeiramente 
autêntica

Traditions - 61012 Carvalho Real
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Os pavimentos Balterio não acabam 
no seu aspecto. A sensação também é 
verdadeiramente genuína. As fendas e 
nós têm a vivacidade que é de esperar 
da madeira autêntica. Está nos nosso 
genes levar o realismo da natureza 
ao proximo nível. Reproduzimos a 
madeira e damos-lhe uma textura 
realista melhorada pela tecnologia. 

TEXTURAS FIÉIS À NATUREZA

Os pavimentos Balterio têm um toque 
puro: o processo de relevo acentua 
os grãos de madeira naturais e os nós 
apresentam variações em profundidade 
e relevo a vários níveis. É um prazer 
explicarmos as pequenas diferenças nas 
texturas, mas sinceramente, tem de as ver 
e sentir. 

RANHURAS EM V NATURAIS

Ranhuras em V na parte lateral das tábuas 
para garantir um aspeto re� nado do 
parquete. Nas coleções à prova de água 
de 9 mm, as ranhuras são polidas na 
camada de verniz superior (Grande) (1) ou 
prensadas na parte superior da tábua nos 
quatro lados (Traditions) (2). Em ambos 
os casos, o padrão de madeira corre de 
forma natural no bisel e o núcleo está 
melhor protegido contra a humidade.

(1) (2)

SABIA QUE?
Existe um benefício prático nos laminados com textura: um pavimento com textura não só tem uma sensação e aspecto autênticos, 
também é muito mais indulgente do que superfícies suaves para os perigos da vida cotidiana, como crianças ou animais a brincar. 



Características
premium

O tamanho
faz mesmo
a diferença
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Os nossos pavimentos têm mais 
do que aparentam: desenvolvemos 
características e funcionalidades 
robustas que podem passar 
despercebidas à primeira vista, mas 
que adicionam definitivamente 
valor premium. E é assim que
fazemos a diferença. 

ESTREITAS | PADRÃO | LARGAS | COMPRIDAS 
E ESTREITAS | COMPRIDAS E LARGASTAMANHOS DE TÁBUAS DIFERENTES

A Balterio destaca-se do resto com tamanhos de 
tábua únicos. Literalmente, com tábuas longas na 
coleção Grande. Se preferir tábuas estreitas, pode 
optar pela coleção Stretto. E para tábuas largas, 
a coleção Impressio é a ideal. Claro que também 
temos uma vasta gama de tábuas padrão.

TÉCNICAS ÚNICAS

Procura um pavimento extraordinário? As tábuas 
Impressio têm um design panorâmico: o padrão da 
madeira alonga-se de uma tábua para a outra, dando 
a impressão de que as tábuas são in� nitamente 
longas.

PAVIMENTOS ANTIESTÁTICOS

A maioria dos pavimentos Balterio recebem 
um tratamento antiestático* permanente e não 
acumulam eletricidade estática, mesmo em 
condições secas. As superfícies antiestáticas são mais 
fáceis de limpar visto que a sujidade e o pó aderem 
menos ao pavimento. 

*mais informações em balterio.com
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Perfeitamente adequada 
para cada espaço na sua casa, 
mesmo na casa de banho

100 % à prova 
de água
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DESCUBRA ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES 
PARA PAVIMENTOS HYDROSHIELD

Os rodapés e os per� s correspondentes com as 
coleções de 9 mm à prova de água são tratados com um 
revestimento especial para ajudar impedir o inchamento 
dos acessórios devido à água. Para garantir um 
acabamento à prova de água numa casa de banho, utilize 
sempre o kit Watershield Balterio. Consulte a pág. 57

Descubra as nossas 
coleções de 9 mm 
Grande e Traditions 
à prova de água
Consulte a pág. 16

As nossas coleções de 9 mm são 
à prova de água. A tecnologia de 
proteção HydroShield e os sistemas de 
encaixe reconhecidos impedem que 
a água ou outros líquidos entrem nas 
juntas, tornando as coleções Grande e 
Traditions perfeitamente adequadas 
para todos os espaços em casa, desde 
salas de estar a quartos de dormir, 
cozinhas e casas de banho. 

100 % À PROVA DE ÁGUA

Está sempre a entornar bebidas? Ou 
acidentalmente derruba o balde da 
água? As nossas coleções de 9 mm 
tratam do caso. Se entornar líquidos no 
pavimento, não se preocupe, não tem 
problema e limpar é fácil. Mantemos a 
nossa promessa: é à prova de água. E para 
reforçar a nossa promessa, oferecemos 
uma garantia contra água* nas coleções 
Grande e Traditions. 

*mais informações em balterio.com

PROTEÇÃO HYDROSHIELD

Graças à proteção HydroShield,
o seu pavimento laminado é resistente à 
água até 24 horas*. A proteção HydroShield 
combina um sistema de encaixe rigoroso e 
repelente de água com ranhuras em V de 
aspeto natural: não há água que entre nas 
juntas de encaixe. É a solução perfeita para 
cozinhas e casas de banho. As coleções 
HydroShield estão sinalizadas com uma 
gota de água.
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Traditions - 61003 Carvalho Topázio
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A Balterio está ao seu lado, desde a 
preparação até ao acabamento perfeito 
com acessórios de qualidade: comece de 
forma inteligente com subpavimentos 
com absorção de som e acabe em grande 
com rodapés e perfi s a combinar. 

Escolha o subpavimento correto. Consulte a pág. 54
Escolha os acessórios correspondentes. Consulte a pág. 56

ACESSÓRIOS QUE COMBINAM VERDADEIRAMENTE

Mesmo os acessórios são � el à natureza: as variações de cor e 
estampado nos rodapés e per� s Balterio originais são exatamente 
os mesmos que nos pavimentos laminados Balterio.

NOVOS RODAPÉS E PERFIS

As coleções Grande e Traditions à prova de água de 9 mm têm 
novos rodapés e per� s laminados: continuam a combinar com 
os diferentes patrões, mas são mais resistentes e estão melhor 
protegidos. Estamos levando a qualidade para um nível mais 
alto. Os novos acessórios de acabamento agora são resistente ao 
desgaste e aos riscos, tornando-os mais duráveis.

MELHOR PROTEÇÃO CONTRA A HUMIDADE

Os rodapés e os per� s correspondentes com as coleções de 9 mm 
à prova de água são tratados com um revestimento especial para 
ajudar impedir o inchamento dos acessórios devido à água. Para 
garantir um acabamento à prova de água numa casa de banho, 
utilize sempre o kit Watershield Balterio.

NOVA INSTALAÇÃO SEM PARAFUSOS

Use os novos clipes metálicos Balterio para uma instalação rápida, 
sem cola nem parafusos dos rodapés padrão. Use os plugues 
Balterio para conectar dois rodapés. Desta forma, os rodapés podem 
ser facilmente removidos e reinstalados. 
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Grande

Traditions

Descubra
a coleção
de 9 mm

Fica bem e desempenha-se ainda 
melhor: é assim que as coleções de 
9 mm são. Grande e Traditions, as 
melhores coleções da Balterio, são 
ambas à prova de água graças à 
tecnologia HydroShield, tornando-as 
perfeitamente adequadas para cada 
espaço da sua casa, mesmo a casa de 
banho.

 

Pág. 26

Pág. 18

À prova de água

Entre com o pé direito com o subpavimento mais indicado: pág. 54
Acabe em grande com acessórios correspondentes: pág. 57



17

no ordinary floors

Encontre o 
pavimento que 
combina com a 

sua personalidade
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Grande

64083 Carvalho Conchiglia

Um pavimento 
soberbo inspirado 
pela natureza

2050 MM

2050 MM

240 MM
167 MM
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Tábuas compridas de 9 mm 
Coleção Grande, comprida e larga 2050 X 240 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,9520 M²
Coleção Grande, comprida e estreia 2050 X 167 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,0541 M² 

MISTURA de tábuas largas e estreitas 
Sensação de madeira real
Variedade natural
Bisel de parquete nos 4 lados 
Tecnologia HydroShield à prova de água

A coleção Grande está disponível em “grandes” tábuas 
compridas e largas e em “elegantes” tábuas compridas e 
estreitas. Dois dos adornos têm ambas as opções: combine-as 
para obter um pavimento indistinguível de parquete.

64083 Carvalho Conchiglia Estreito e largo64082 Carvalho Linho  Estreito e largo 

A próxima 
coisa importante 
Grande
O que torna a coleção Grande grandiosa? 
Para começar, as tábuas extra compridas. 
Diferentes larguras. Mas a coleção Grande 
também é melhorada digitalmente:  
o laminado nunca foi tão realista. A coleção 
transpira contraste e profundidade, e há mais 
variação natural nos padrões e nas tábuas.  
Já mencionamos que é à prova de água? 
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Grande
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Um pavimento Grande 
na sua casa: combine 
tábuas largas e estreitas 
para obter um aspeto  
100 % natural 

64082 Carvalho Linho
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Grande

64093 Carvalho Venn
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64093 Carvalho Venn Largo

64094 Carvalho Bourbon Largo

64095 Carvalho Clássico Largo

64092 Carvalho Terra di Siena Largo

64083 Carvalho Conchiglia Largo

64091 Carvalho della Cittadelle Largo

64090 Carvalho Luminoso Largo

64082 Carvalho Linho  Largo

Coleção Grande,  
à prova de água 
Graças às ranhuras fresadas na camada de 
verniz superior, a proteção HydroShield nos 
lados e o sistema de encaixe robusto e �ável, a 
coleção Grande resiste a derrames de líquidos, 
tornando-a no pavimento laminado ideal para 
cozinhas e casas de banho. 

Tábuas compridas e largas de 9 mm

Sensação de madeira real
Variedade natural 
Bisel de parquete nos 4 lados
Tecnologia HydroShield à prova de água

2050 X 240 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,9520 M² 

A proteção HydroShield combina um sistema 
de encaixe rigoroso e repelente de água com 
ranhuras em V de aspeto natural: não há água que 
entre nas juntas de encaixe. É a solução perfeita 
para cozinhas e casas de banho. 
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Grande

BISEL DE PARQUETE NOS 4 LADOS 
As ranhuras são feitas em camada de verniz para que o 

padrão de madeira se misture naturalmente com o bisel, 
tal qual o parquete. 

64083 Carvalho Conchiglia
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64087 Carvalho Orizzonte Estreito

64088 Carvalho Primavera Estreito

64089 Noce Moderno Estreito

64086 Madeira de Andaime Estreito

64083 Carvalho Conchiglia Estreito

64085 Carvalho Acciaio Estreito

64084 Carvalho Bellefosse Estreito

64082 Carvalho Linho  Estreito

Coleção Grande, 
excelente conforto
Desde a variação natural a uma sensação de 
madeira real. Cada tábua é única e, como tal, 
não há repetição num pavimento de 10 metros 
quadrados. A superfície envernizada em mate 
confere um realismo vívido ao pavimento e 
transmite uma sensação confortavelmente 
quente para os pés. 

2050 X 167 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,0541 M² 

ACABE EM GRANDE COM ACESSÓRIOS COMBINÁVEIS Os rodapés e per�s correspondentes com as coleções  
de 9 mm recebem um tratamento com um revestimento especial para ajudar impedir que os acessórios inchem devido à água. Consulte a pág. 57

Tábuas compridas e estreitas de 9 mm

Sensação de madeira real
Variedade natural 
Bisel de parquete nos 4 lados
Tecnologia HydroShield à prova de água  
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TRADITIONS
novo
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A coleção Traditions tem tudo 
para se tornar num clássico 
instantâneo para a gama 
Balterio e na sua casa 

61006 Carvalho Floresta
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Traditions

Tão próximo da 
madeira real

61001 Carvalho Opala
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É hora de novas 
tradições
Traditions
Design de madeira maravilhoso e cheio de 
personalidade: diversos carvalhos tradicionais, 
do elegante ao rústico, passando por madeiras 
exóticas, com um aspeto e sensação incríveis 
e realistas. Um pavimento Traditions é o que 
apelidaria de beleza natural, mesmo numa 
cozinha ou numa casa de banho, visto que as 
tábuas são à prova de água. Além disso, estão 
mais robustas do que nunca.

true to nature
Variedade natural
Ranhuras em V naturais nos 4 lados 
Proteção contra riscos 
Tecnologia HydroShield à prova de água

Tábuas padrão de 9 mm
1380 X 190 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 1,5732 M²

ACESSÓRIOS 
CORRESPONDENTES

Os rodapés e os per�s 
correspondentes com as 
coleções de 9 mm são tratados 
com um revestimento 
especial para ajudar impedir 
o inchamento dos acessórios 
devido à água. 

Consulte a pág. 57

EXTREMAMENTE RESISTENTE  
AOS RISCOS

Um pavimento Traditions é 
extremamente resistente aos riscos: 
a camada superior vem equipada 
com a tecnologia patenteada Scratch 
Protect e oferece a melhor proteção 
possível contra pequenos riscos. 

100 % À PROVA DE ÁGUA 

A proteção HydroShield combina um  
sistema de encaixe rigoroso e repelente de 
água com ranhuras em V de aspeto natural. 
Os pavimentos laminados HydroShield são 
à prova de água e podem ser instalados 
em qualquer divisão da sua casa, incluindo 
cozinhas e casas de banho. 
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Traditions

RANHURAS EM V NATURAIS NOS 4 LADOS
Sem ranhuras lisas e direitas. A coleção Traditions resume-se à 

irregularidade natural: os biséis de corte bruto criam um efeito 
visual de uma junta ligeiramente aberta, ainda que as tábuas 

encaixem perfeitamente. O padrão de madeira entra no bisel, 
reforçando o aspeto de parquete natural. 

61009 Carvalho Castelo
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61005 Carvalho Duna 

61006 Carvalho Floresta

61007 Carvalho Loft Cinzento

61004 Carvalho Sonora 

61001 Carvalho Opala

61003 Carvalho Topázio

61002 Carvalho Pedra-da-Lua

61000 Carvalho Diamante 

Traditions, perfeitamente 
imperfeita
A natureza é perfeitamente imperfeita. E a coleção 
Traditions é colhida da natureza. Um pavimento Traditions 
não varia só em tábuas e padrões de madeira, tem também 
uma vasta variedade de texturas em profundidade e 
acabamentos brilhantes. A coleção Traditions aproxima-se 
tanto da madeira real que não vai conseguir ver a diferença.

true to nature 
Variedade natural
Ranhuras em V naturais nos 4 lados
Proteção contra riscos
Tecnologia HydroShield à prova de água

Tábuas padrão de 9 mm

A variação na textura e o brilho, a múltiplos níveis, torna-a mais real 
O processo de relevo acentua, a múltiplos níveis, os grãos de madeira naturais, as �ssuras e os nós (mortos ou vivos).  
A escovagem com metal abre os grãos e as diferentes texturas e níveis de brilho, desde ultra mate a seda, destacam as 
�ssuras em profundidade e os nós no topo. É seguro dizer que o laminado nunca foi tão realista. 

1380 X 190 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 1,5732 M²
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Traditions

61010 Carvalho Vitoriano
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61013 Pinho Trufa

61014 Carvalho Hobert

61015 Nogueira Peruana

61012 Carvalho Real

61009 Carvalho Castelo

61011 Carvalho Nobre

61010 Carvalho Vitoriano 

61008 Carvalho Marrom Industrial

Traditions, à prova de água
Quer esta beleza natural na sua casa de banho?  
Claro que quer. E tem todas as razões para tal. Um 
pavimento Traditions resiste facilmente a derrames  
de líquidos graças à proteção HydroShield nos lados  
e ao sistema de encaixe robusto e �ável. 

true to nature 
Variedade natural
Ranhuras em V naturais nos 4 lados
Proteção contra riscos
Tecnologia HydroShield à prova de água

Tábuas padrão de 9 mm
1380 X 190 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 1,5732 M²

A proteção HydroShield combina 
um sistema de encaixe rigoroso e 
repelente de água com ranhuras em 
V de aspeto natural: não há água 
que entre nas juntas de encaixe.  
É a solução perfeita para cozinhas e 
casas de banho. 
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Magnitude

Impressio

Quattro Vintage

Xperience4plus

Xperience

Xpressions

Pág. 36

Pág. 38

Pág. 40

Pág. 42

Pág. 44

Pág. 44

Stretto

Urban Pág. 48

Pág. 46

Entre com o pé direito com o subpavimento mais indicado: pág. 54
Acabe em grande com acessórios correspondentes: pág. 56

Descubra
a coleção
de 8 mm

Quer algo especial? As coleções de 
8 mm têm designs contemporâneos, 
por vezes ousados, e características 
únicas. Algumas têm diferentes 
larguras de tábuas: larga ou estreita. 
Mas são todas maravilhosas.

Contemporâneo
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no ordinary floors

Encontre o 
pavimento que 
combina com a 

sua personalidade
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Impressio

Com o design panorâmico, o padrão 
da madeira � ui de uma tábua para a 
outra, dando a impressão de que as 

tábuas são in� nitamente longas. 

Beleza
sem fi m

60186 Pino Naturale
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60929 Carvalho Castanho Meia-Noite

60930 Carvalho Frappuccino

60931 Carvalho Louro Platina

60184 Carvalho Avorio

60185 Pino Artico

60186 Pino Naturale

60187 Pino Dorato 

60915 Carvalho Ardente 

60928 Carvalho Wadi Rum

60188 Pino Carbone

60917 Carvalho Savana

60059 Carvalho Loch Ness

60106 Carvalho Garda

60183 Carvalho Scala

60060 Carvalho Titicaca

60142 Carvalho Caspian

Impressio
A Impressio é uma coleção única com carvalhos enrugados 
e pinhos re�nados em tábuas laminadas largas. As ranhuras 
em V nos dois lados e o design panorâmico dão a impressão 
de que as tábuas são in�nitamente longas. É impressionante. 

true to nature
Design panorâmico
Ranhuras em V nos 2 lados

Tábuas largas de 8 mm
1261 X 244 MM | 8 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,4615 M²
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Xpressions
64099 Pianoforte

Criado para 
marcar uma 
posição
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64099 Pianoforte 64102 Mattoni

64101 Frappé al Caffé

64100 Frullato64096 Misto

64098 Dominó

Instale sempre o 
pavimento Xpressions em 
padrão aleatório: a� nal de 

contas, o objetivo não é 
combinar os padrões das 

diversas tábuas.

Tábuas padrão de 8 mm

Estrutura de grão de areia em mate
lisa, sem ranhuras em V

Com a Xpressions, certamente que se irá destacar. Se escolhe 
um pavimento com padrão de espinha clássico, xadrez ou 
formas geométricas contrastantes, a Xpressions encaixa numa 
variedade de contextos, desde o mais austero ao clássico. É 
uma coleção única para quem se atreve. Atreve-se? 

Xpressions

1261 X 190,5 MM | 9 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,1620 M2
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Magnitude

A tecnologia Chromezone exclusiva 
reforça o toque genuíno, conferindo 

aos grãos de madeira um lustre vívido 
e radiante numa superfície mate.

Grãos de 
madeira mates 
e brilhantes

60087 Carvalho Pamplona
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60581 Carvalho Superior

60582 Carvalho Country 

60579 Carvalho Creme

60542 Carvalho Elegante

60557 Carvalho Titânio

60087 Carvalho Pamplona

Deixe a sua marca com Magnitude. Um pavimento Magnitude 
torna a sua casa simplesmente luxuosa. O laminado mate e 
brilhante não só tem o aspeto de um pavimento de carvalho 
real, parece também um. A tecnologia Chromezone original 
garante um aspeto e sensação genuínos, criando uma 
sensação de profundidade em cada divisão. 

Magnitude

Tábuas padrão de 8 mm

true to nature
Chromezone (mate e brilhante)
Micro-ranhura em V nos 4 lados 

 1257 X 190,5 MM | 9 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,1551 M2 
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Quattro Vintage

60918 Castanho Fumado

Rodapés 
nós e pequenas
imperfeições

O efeito de madeira em 
3D destaca a profundeza 

natural dos grãos de 
madeira, que variam em 

brilho, do mate ao cetim e 
passando pela seda. 
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60918 Castanho Fumado

60908 Carvalho Lipica

60913 Carvalho Macadamia60796 Carvalho de Areia 

60920 Castanho Cor-de-Mel

60907 Carvalho Sherlock

Os nós e pequenas imperfeições impressionantes conferem 
à Quattro Vintage aquele aspeto vintage que procura. Os 
tons subtis e o jogo de luz e sombra dinâmico dá à sua casa 
uma sensação totalmente retro. Desnecessário dizer que 
a coleção Quattro Vintage está cheia de caráter. Tal como 
quem lê estas palavras. 

Quattro Vintage

true to nature
Efeito de madeira em 3D
Micro-ranhura em V nos 4 lados

Tábuas padrão de 8 mm
 1257 X 190,5 MM | 9 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,1551 M2 
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Xperience4plus

Micro-ranhuras 
em V nos 4 lados

Lisa, sem 
ranhuras em V

A melhor
experiência em 
madeira mate

60756 Olmo Dacota

O efeito de madeira em 
3D destaca a profundeza 

natural dos grãos de 
madeira, que variam em 

brilho, do mate ao cetim e 
passando pela seda. Xperience
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60756 Olmo Dacota  

60757 Olmo Âmbar 60057 Olmo Sarafina

60039 Olmo Magnólia

A madeira natural é mate. A Xperience4plus traz aquele 
aspeto mate para casas clássicas e modernas. Esta coleção 
radiante tem nós de madeira contemporâneos e mais 
diferenciados,  com um acabamento a óleo maravilhoso: 
é simplesmente especial.

Aspeto mate, acabamento oleado
true to nature
Efeito de madeira em 3D
Xperience4PLUS : micro-ranhura em V nos 4 lados
Xperience: : Lisa, sem ranhuras em V

Tábuas padrão de 8 mm
1257 X 190,5 MM | 9 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,1551 M²

Xperience4plus

Xperience
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Stretto

Requinte 
puro

60699 Madeira Trânsito
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60706 Carvalho Cevada - A

60702 Nogueira Camurça - A60516 Nogueira Preta - A

60699 Madeira Trânsito - B 

A coleção Stretto é algo único. Certamente em termos do 
formato. Com as suas tábuas estreitas, apenas 134 mm de 
largura, confere uma sensação de amplitude no espaço. E o 
pavimento é praticamente indistinguível de um de madeira 
sólida. As micro-ranhuras em V aumenta ainda mais o efeito. 
Requinte puro. Estilo puro. 

Stretto

true to nature (A)
soft touch mat (B)
Micro-ranhura em V nos 4 lados

Tábuas estreitas de 8 mm
1257 X 134 MM | 12 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,0213 M² 
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Urban

As tábuas com textura de corte 
serrado natural apresenta uma 
superfície áspera e genuína de 

madeira serrada. O aspeto laminado 
parece-se com madeira marcada 

com cortes de serra.

Inspirado na 
vida urbana

60070 Brooklyn Woodmix
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60069 Soho Woodmix - A  

60070 Brooklyn Woodmix - A 

60997 Pinho Husky - B  

60042 Manhattan Woodmix - A

adornos de estilo industrial 
saw cut raw
woodmix (A)
soft touch mat (B)
Micro-ranhura em V nos 4 lados

Vive na cidade ou ama a cidade? Com a coleção Urban, 
a pujante vida urbana é transportada para a sua casa. A 
coleção Urban é simplesmente perfeita em lofts amplos, 
armazéns renovados e casas com um estilo industrial. 

Urban

Tábuas padrão de 8 mm
1257 X 190,5 MM | 9 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,1551 M²
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Dolce Vita

Dolce

Pág. 52

Pág. 52

Descubra 
a coleção 
de 7 mm

A coleção de 7 mm apresenta um 
design laminado moderno a um preço 
razoável e com excelente qualidade. 
Esta coleção acessível é a solução 
perfeita para iniciantes.

Cabe no seu orçamento

Entre com o pé direito com o subpavimento mais indicado: pág. 54
Acabe em grande com acessórios correspondentes: pág. 56
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no ordinary floors

Encontre o 
pavimento que 
combina com a 

sua personalidade
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DolceDolce Vita

Micro-ranhuras 
em V nos 4 lados

Lisa, sem 
ranhuras em V

Vida fácil

61017 Carvalho Pedregulho Cinzento
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60747 Carvalho Continental

60018 Carvalho Barrel

60748 Carvalho Burlington

60166 Latte

60751 Carvalho Fossil

61016 Carvalho Vime

61017 Carvalho Pedregulho Cinzento

60749 Carvalho Cinza Velho

60182 Carvalho Canna di Fucile

60750 Carvalho Abadia

Padrões na moda para todos
True to nature 
DOLCE vita: Micro-ranhuras em V nos 4 lados
DOLCE: Lisa, sem ranhuras em V

Está à procura de um pavimento atrativo com um preço 
ainda mais atrativo? Opte por Dolce (Vita) e relaxe. Uma 
coleção moderna com padrões so�sticados para todos os 
orçamentos. Dolce Vita tem bisel e Dolce não tem. Seja qual 
for a sua escolha, um pavimento Dolce (Vita) na sua casa 
será sempre doce.

Dolce Vita 
Dolce 

Tábuas padrão de 7 mm
1200 x 190 MM | 8 TÁBUAS/EMBALAGEM | 1,8240 M2
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Entre com o pé 
direito com um 
subpavimento 
com absorção 
de som
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BOOST PLUS

O subpavimento mais acessível 
com uma excelente relação 
qualidade-preço e boa redução 
de som de transmissão.

Boa redução de som de transmissão 

SILENT WALK

Subpavimento de qualidade 
premium para redução máxima 
de som de passos re� etido. 
Silent Walk também se adequa 
perfeitamente ao aquecimento
e refrigeração de piso radiante. 

Melhor redução de som de passos 

VERSA SOUND

Subpavimento versátil que 
reduz o som de passos e som 
de transmissão, tornando-o a 
solução perfeita para quartos 
e apartamentos no segundo 
andar. 

Melhor redução de som de 
transmissão 

BOOST PLUS VERSA SOUND SILENT WALK

Reduz som de passos -10 % -15 % -27 %

Reduz som de transmissão -18 dB -19 dB -17 dB

Espessura
 Superfície

2 mm

 15 m2

2 mm

 15 m2

2 mm

 7 m2

Nivelamento do subsolo

À prova de humidade

Aquecimento de piso radiante

Refrigeração de piso radiante - -

Os excelentes resultados começam com 
uma boa preparação. Um subpavimento 
Balterio é indispensável para poder 
instalar um pavimento laminado. Nivela 
as irregularidades do subsolo, funciona 
como uma proteção contra a humidade 
e tem um efeito de isolamento acústico. 

Escolha o subpavimento correto para absorver o som dos passos e de transmissão. 
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Um pavimento Balterio não está 
totalmente completo sem os acessórios 
adequados. Adicione os perfis e rodapés 
para produzir um resultado com bom 
aspeto e fi ável.
Existem acessórios de qualidade para as coleções de 7 e 8 mm e novos 
acessórios laminados para as coleções de 9 mm à prova de água. 

Acabe em grande 
com adornos 
combináveis 100 %

A cor e as variações de estampado nos rodapés e per� l Balterio originais são exatamente mesmo do que nos pavimentos 
laminados Balterio.

ACESSÓRIOS COMBINÁVEIS PARA AS COLEÇÕES DE 7-8 MM

Clipes de rodapé Balterio a serem usados de preferência (aparafusáveis)

Rodapé de parquete 
2400 X 70 X 14,2 MM

Rodapé 
2400 X 50 X 14 MM 

Base de parede 
2400 X 83 X 14 MM

Scotia
2400 X 19 X 19 MM

1. Perfi l de desnivel
1850 X 43,7 X 12,5 MM

3 aplicações 
num único produto
Fornecido com cortador

3. Perfi l de extremidade
1850 X 33,4 X 12,5 MM

2. Perfi l de dilatacao
1850 X 33,4 X 10,5 MM

Perfil 3 em 1
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4. Perfi l de extremidade 
2150 X 40 X 13 MM

1. Perfi l de desnivel
2150 X 48 X 13 MM

5. Perfil de transição
2150 X 40 X 13 MM

2. Perfi l de dilatacao
2150 X 40 X 13 MM

3. Perfil de escadas**
2150 X 48 X 13 MM

Plugues 
Use os plugues Balterio para conectar 
dois rodapés. Os plugues de rodapé de 
parquete também estão disponíveis 
separadamente.

Qualidade melhorada
Resistente ao desgaste
Com revestimento especial 
contra a humidade
A combinar perfeitamente 
COM O PAVIMENTO

O kit Watershield assegura um vedamento à prova de água e 
transparente das juntas de ligação entre as calhas dos rodapés 
e as paredes, nas paredes, tubos de radiadores e per� s. 

Para garantir um acabamento à prova 
de água num pavimento Grande ou 
Traditions numa casa de banho, utilize 
sempre o kit Watershield Balterio.

USE SEMPRE O KIT 
WATERSHIELD NUMA 
CASA DE BANHO

5 aplicações
num único produto
Fornecido com cortador

ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES PARA AS COLEÇÕES À PROVA DE ÁGUA DE 9 MM

NOVIDADE! Os rodapés e per� s melhorados para as coleções à prova de água de 9 mm (Grande e Traditions) são 
duráveis, altamente resistentes ao desgaste e melhor protegidas contra a humidade graças a um revestimento especial. 
E combinam perfeitamente com o pavimento. 

Rodapé de parquete
2400 X 77 X 14 MM

+ Calhas vendido separadamente

Rodapé
2400 X 58 X 12 MM

+ Clipes vendido separadamente

Scotia
2400 X 17 X 17 MM

Base Incizo** 
Quando instalar um per� l de escadas
com um pavimento Grande ou 
Traditions,também precisa de um 
per� l metálico Base. 

Perfil 5 em 1
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Com os sistemas de encaixe Balterio 
é muito fácil instalar pavimentos 
laminados. Cada sistema de encaixe 
garante uma transição robusta e 
contínua de uma tábua para a outra. 

ClickXpress®

O sistema de rotação faz com que 
seja mais fácil juntar as tábuas, 
criando um pavimento harmonioso 
e resistente. Quando mudar de casa 
ou � zer remodelações, pode remover 
o laminado e voltar a instalá-lo 
facilmente.

FitXpress® 

Tudo o que tem de fazer é encaixar 
as tábuas umas nas outras. Basta 
con� ar no sistema de instalação por 
dobragem: o clipe no interior da tábua 
garante que os lados curtos encaixem 
imediatamente.

Uniclic® 

O sistema Uniclic combina uma instalação 
rápida e simples com juntas robustas 
contínuas e com sistema de bloqueio, 
produzindo um resultado duradouro. 
Com o sistema Uniclic, as tábuas também 
podem ser encaixadas horizontalmente, 
ideal para uma instalação por baixo de 
portas, radiadores etc.

Use o kit de instalação da Balterio.

Desfrute do pavimento durante anos
Limpe o pavimento Balterio a seco com uma escova macia ou com um aspirados para uso diário. Para uso intensivo: junte 
Balterio UltraClean a um balde com água, limpando o pavimento com um pano ligeiramente húmido e seque com um pano 
limpo. Nos pavimentos Grande e Traditions pode usar um pano de pavimento húmido, mas lembre-se, tem de secar o pavimento 
em 24 horas para manter o aspeto maravilhoso durante anos. 

Os encaixes têm garantia vitalícia
A instalação adequada combinada com a manutenção correta, garante muitos anos de prazer despreocupado. A Balterio oferece 
uma garantia vitalícia (limitada a 33 anos) para a integridade da ligação dos encaixes, na condição de que estes tenham sido 
instalados com subpavimentos Balterio. 

FITXPRESSFitXpress® ClickXpress®
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Encontre o revendedor mais 
próximo Visite balterio.com 

O seu revendedor Balterio

Encontre o 
pavimento que 
combina com a 

sua personalidade

COLEÇÃO DE LAMINADOS 2019


