Encontre o
pavimento que
combina com a
sua personalidade
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Fazemos pavimentos extraordinários para quem espera mais, quem não
procura o comum, mas quer mais e quer ver a sua personalidade e estilo
de vida refletidos num pavimento.
O QUE TORNA OS PAVIMENTOS LAMINADOS BALTERIO 'FORA DO COMUM' >

Encontre o
pavimento que
combina com sua
personalidade
Porquê escolher Balterio
A coleção
Acabamento

PÁG. 4
PÁG. 18
PÁG. 54

no ordinary floors
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Qualidade
imbatível

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, coleções de 9 e 8 mm com
uma superfície à prova de água e uma
coleção de 7 mm econômica.
AC4

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 com
aquecimento e refrigeração de pavimento radiante.

EN13329 - EN15468

Todos os laminados
Balterio são AC4 Classe
32, indicados para uso
residencial intenso e
uso comercial médio.

GARANTIAS PROLONGADAS
Não tem de se preocupar com a durabilidade: os
nossos pavimentos têm uma garantia residencial
de até 25 anos. Para pavimentos à prova de água,
oferecemos uma garantia de resistência à água*
de até 10 anos.

PRODUZIMOS DE FORMA RESPONSÁVEL
A Balterio é amiga do ambiente. Os nossos pavimentos
laminados têm etiqueta PEFC, rótulo ecológico europeu
e rótulo EPLF: a sua garantia de gestão florestal
responsável, um produto duradouro de qualidade e um
processo de produção sustentável.
*mais informações em balterio.com
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Design realista

Cada tábua é única,
tal qual acontece
na natureza
Immenso - IMM61072 Carvalho Da Vinci

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.
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
refinado ao rústico, do azeitado ao gizado…

Padrões de madeira
acolhedores e vívidos com
cores intensas, detalhes
ricos e cheios
de personalidade.

VARIEDADE NATURAL
Pavimentos com tábuas idênticas transparecem
uma ideia artificial. Por isso, investimos na
variedade natural. Os diferentes designs
em nossos 8 mm e certamente as coleções
premium de 9 mm consistem em até 28
réguas diferentes, cada com seu próprio padrão
de madeira; então dificilmente há repetição em
um piso.
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A variação na textura,
a múltiplos níveis,
torna-a mais real

Uma sensação
verdadeiramente
autêntica
8

Os pavimentos Balterio também
parecem genuínos. Os veios e nós têm a
vivacidade que é de esperar da madeira
autêntica. Está no nosso ADN levar o
realismo da natureza ao próximo 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.

RANURAS NATURALES
Ranhuras em V na parte lateral das tábuas
para garantir um aspeto refinado do
parquete. O padrão de madeira corre de
forma natural na ranhura e o núcleo está
melhor protegido contra a humidade. Nas
coleções HydroShield, as ranhuras são
polidas na camada de verniz (Grande)1 ou
prensadas na camada superior da tábua
para um aspeto natural e um toque suave
(Traditions, Immenso & Restretto)2.

Ranhura V
de parquete
(1)

Ranhura em
natural
(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.
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Proteção
excelente

Os pavimentos
laminados Balterio
estão preparados
para o impacto

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.
PROTEÇÃO CONTRA RISCOS
As coleções de 8 e 9 mm são
extremamente resistentes ao desgaste:
a camada superior vem equipada com
a tecnologia patenteada Scratch Protect
e oferece a melhor proteção possível
contra pequenos riscos.
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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100% à
prova de água

Perfeitamente adequada
para cada espaço na sua casa,
mesmo na casa de banho

As nossas coleções de 8 e 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. Tornam,
assim, os pavimentos perfeitamente
adequados para todos os espaços da sua
sala, de salas de estar a quartos de dormir,
cozinhas e casas de banho.
100% À PROVA DE ÁGUA
Está sempre a entornar bebidas? Ou a
derrubar acidentalmente o balde da água? Os
nossos pavimentos de 8 e 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
nossas coleções HydroShield.
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.
*mais informações em balterio.com

Descubra as coleções de 8 e 9 mm à prova de água

PÁG. 18
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O tamanho
faz mesmo
a diferença

LARGA

LONGA E LARGA
ESTREITA

LONGA E ESTREITA

PADRÃO

MÉDIA

Uma
variedade
de tamanhos
de tábuas

A Balterio disponibiliza-lhe uma
variedade de diferentes tamanhos
de tábuas à escolha. O tamanho da
tábua pode ter um impacto positivo na
sensação do espaço interior. Escolha um
tamanho de tábua que corresponda às
proporções da divisão para conseguir
um maior equilíbrio.
VÁRIOS TAMANHOS DE TÁBUAS
A Balterio destaca-se do resto
com tamanhos de tábua únicos.
Literalmente, com tábuas compridas
na coleção Grande. Se preferir tábuas
estreitas, pode optar pela coleção
Restretto. E para tábuas largas, a coleção
Immenso é a ideal. Claro que também
temos uma vasta gama de tábuas padrão
e médias.

Longa e
larga

Longa e
estreita

TRÊS ESPESSURAS
Média

Larga

Estreita

Quanto mais espessa for a tábua, mais
forte é. Esta simples divisão com base na
espessura proporciona-lhe uma indicação
de preço e qualidade, com intervalos de
coleções de 9 e 8 mm muito acessíveis até
uma coleção de 7 mm econômica.

GRANDE

TRADITIONS

IMMENSO

RESTRETTO

1200 MM X 190 MM X 8 MM
1200 MM X 190 MM X 7 MM

1380 MM X 156 MM X 8 MM

1380 MM X 278,5 MM X 8 MM

1380 MM X 190 MM X 9 MM

2050 MM X 167 MM X 9 MM

2050 MM X 240 MM X 9 MM

Padrão

LIVANTI
DOLCE
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Descubra a
coleção de
9 mm
Grande

PÁG. 20

Traditions

PÁG 28

Extraordinária
Fica extremamente bem e tem
um desempenho ainda melhor:
é assim que a coleção de 9 mm
pode ser descrita. A Grande e a
Traditions são as melhores coleções
da Balterio: estas soluções de
pavimentos de qualidade premium
são extremamente realistas, super
robustas e à prova de água.

Escolha a sub-base correta
Escolha acessórios
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PÁG. 48
PÁG. 50

Encontre o
pavimento que
combina com a
sua personalidade

no ordinary floors
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M
240 M

M
167 M

2050
MM
2050
MM

Um pavimento 'Grande' na
sua casa: combine tábuas
largas e estreitas para obter
um aspeto 100% natural
Grande
GRN64083 | GRW64083 Carvalho Conchiglia
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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?
Tábua comprida de 9 mm
Grande, comprida e larga GRW 2050 X 240 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,9520 M²
Grande, comprida e estreia GRN 2050 X 167 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,0541 M²

MISTURA de tábuas largas e estreitas
 Sensação de madeira real
 Variedade natural: 28 tábuas por design
 Bisel de parquete nos 4 lados
 Proteção contra riscos
 À prova de água
 Rodapés e perfis correspondentes

+28

tábuas
diferentes
por design

Variedade natural

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.

GRN64082 | GRW64082 Carvalho Linho

Estreita e larga

GRN64083 | GRW64083 Carvalho Conchiglia



Estreita e larga
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Grande
GRW64093 Carvalho Venn
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RESISTENTE À ÁGUA
Graças às ranhuras fresadas
na camada de verniz superior,
a proteção HydroShield nos
lados e o sistema de encaixe
fiável, não há água que entre
nas juntas de encaixe.
A solução perfeita para
cozinhas e casas de banho.



Tábua comprida
e larga de 9 mm

Grande

GRW64082 Carvalho Linho

Larga (também disponível estreita)

GRW64093 Carvalho Conchiglia

Larga

GRW64083 Carvalho Conchiglia

Larga (também disponível estreita)

GRW64095 Carvalho Clássico

Larga

GRW64091 Roble Ciudadela

Larga
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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.
PÁG. 9
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GRN64083

Sensação de madeira real
É fã de grande conforto?
A Grande é o pavimento de que
procura. A superfície envernizada
em mate confere um realismo
vívido ao pavimento e transmite
uma sensação confortavelmente
quente para os pés. A coleção
Grande é uma verdadeira festa
para os sentidos.

Termine com
acessórios
correspondentes
PÁG. 50



Tábua comprida e
estreita de 9 mm

Grande

GRN64082 Carvalho Linho

Estreita (também disponível em versão larga)

GRN64087 Carvalho Orizzonte

Estreita

GRN64083 Carvalho Conchiglia

Estreita (também disponível em versão larga)

GRN64088 Carvalho Primavera

Estreita

GRN64084 Carvalho Bellefosse

Estreita

GRN64089 Nogueira Moderno

Estreita

GRN64086 Madeira de Andaime

Estreita
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1380 MM

190 MM

Traditions
TRD61025 Carvalho Duquesa
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Traditions
A Traditions vai ao encontro das suas expetativas.
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: o pavimento está mais robusto do que nunca.
Tábua média de 9 mm

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

Fiel à natureza
Variedade natural: 18 tábuas por design
Ranhuras em V naturais nos 4 lados
Proteção contra riscos
À prova de água
Rodapés e perfis correspondentes

+18

tábuas
diferentes
por design

Variedade natural
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Traditions

Ranhuras em V naturais nos 4 lados
Sem ranhuras lisas e direitas. A coleção Traditions resumese à irregularidade natural: os biséis de corte grosseiro
criam um efeito visual de uma junta ligeiramente aberta,
ainda que as tábuas encaixem perfeitamente.
PÁG. 9

26

TRD61021

Variação na textura e
brilho, a múltiplos níveis
O processo de relevo acentua,
a múltiplos níveis, os grãos de
madeira naturais, as fissuras
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 fissuras em
profundidade e os nós no topo.

Termine com
acessórios
correspondentes
PÁG. 50

Traditions

Tábua média de 9 mm

TRD61018 Carvalho Rubi

TRD61022 Carvalho Barroco

TRD61019 Carvalho Sino

TRD61023 Carvalho Rococo

TRD61020 Carvalho Cebu

TRD61024 Carvalho Georgiano

TRD61021 Carvalho Dili

TRD61025 Carvalho Duquesa
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Descubra a
coleção de
8 mm
Immenso

PÁG. 34

Restretto

PÁG. 40

Livanti

PÁG. 44

Contemporâneo
Quer algo especial? As coleções na
gama de 8 mm têm todas designs
contemporâneos e características
únicas. Algumas têm até diferentes
larguras de tábuas: larga ou estreita.
Mas são todas maravilhosas e à prova
de água.

Escolha a sub-base correta
Escolha acessórios a condizer
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PÁG. 48
PÁG. 50

Encontre o
pavimento que
combina com a
sua personalidade

no ordinary floors
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278,5 MM

1380 MM

Immenso
IMM61074 Carvalho Ipanema
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Immenso
O que diz o nome? A coleção Immenso dispõe de
tábuas imensamente largas, com designs de madeira
viva, natural e rústica. Com a Immenso, adiciona
elegância ousada à sua casa. Menos linhas para um
aspeto muito mais suave. É realmente impressionante
ver como as tábuas largas do pavimento Immenso
conseguem mudar completamente o aspeto e o
ambiente de um espaço.
Tábua larga de 8 mm

1380 X 278,5 MM | 6 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2,306 M²

Fiel à natureza
Variedade natural: 14 tábuas por design
Ranhuras em V naturais nos 4 lados
Proteção contra riscos
À prova de água
Rodapés e perfis correspondentes

+14

tábuas
diferentes
por design

Variedade natural
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Immenso

Ranhuras em V naturais nos 4 lados
As ranhuras em V naturais são prensadas na camada
superior da tábua: o padrão de madeira entra no bisel,
reforçando o aspeto de parquete natural.
PÁG. 9
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IMM61072

Maior, mais ousada e melhor
tábuas largas, designs de carvalhos
enrugados, à prova de água e uma
superfície que está melhor protegida
contra os perigos da vida quotidiana
graças à tecnologia Scratch Protect…
A Immenso destaca-se de várias
formas, como pode ver.

Termine com
acessórios
correspondentes
PÁG. 50

Immenso

Tábua larga de 8 mm

IMM61072 Carvalho Da Vinci

IMM61076 Carvalho Norueguês

IMM61073 Carvalho Tempestade

IMM61077 Carvalho Manglar

IMM61074 Carvalho Ipanema

IMM61078 Carvalho Boreal

IMM601075 Carvalho Carvão

IMM61049 Carvalho Columbia
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Immenso

34

Design de madeira com detalhes 'fora do comum'
Podemos encontrar uma fissura em qualquer coisa.
E isso acontece obviamente no design de madeira.
As fissuras dão personalidade a um pavimento.
Agora, aqui está uma reviravolta 'fora do comum':
as fissuras do design Immenso estão preenchidas
com uma pasta de madeira acinzentada para um
efeito de pavimento extraordinário.
IMM61078 Carvalho Boreal
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156 MM

MM
1380

Restretto
RST61080 Nogueira Essencial
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Restretto
A coleção Restretto representa requinte puro.
É uma solução de pavimentos surpreendentemente
dinâmica para todos os que apreciam um aspeto linear
de interiores, mesmo numa cozinha e casa de banho.
A Restretto tem o poder excecional de abrir espaços:
dependendo da forma como as tábuas são colocadas,
uma vez que estas podem prolongar ou ampliar
visualmente uma divisão. Não há dúvidas: a Restretto
é uma coleção elegante e inteligente. A pergunta é:
também é elegante e inteligente?
Lama estrecha de 8 mm
1380 X 156 MM | 8 TÁBUAS/EMBALAGEM | 1,722 M²

Fiel à natureza
Variedade natural: 12 tábuas por design
Ranhuras em V naturais nos 4 lados
Proteção contra riscos
À prova de água
Rodapés e perfis correspondentes

+12

tábuas
diferentes
por design

Variedade natural
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Restretto

Ranhuras em V naturais nos 4 lados
As ranhuras em V naturais são prensadas na camada
superior da tábua: o padrão de madeira entra no bisel,
reforçando o aspeto de parquete natural.
PÁG. 9
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RST61082

As ranhuras realçam
o aspeto linear
As tábuas Restretto são modernas
em comprimento e elegantes em
largura. As ranhuras naturais em V
destacam ainda mais as linhas. Um
pavimento Restretto marca sempre
uma posição em interiores simples
e minimalistas. Agora, tem apenas
de escolher o seu design favorito
para fazer o seu…

Termine com
acessórios
correspondentes
PÁG. 50

Restretto

Tábua estreita de 8 mm

RST61080 Nogueira Essencial

RST61083 Carvalho Caloroso

RST61081 Catanheiro Macia

RST61084 Carvalho Cinza

RST61082 Castanheiro Mornington

RST61085 Carvalho Deserto
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190 MM

M
1200 M

Livanti
LVI61087 Carvalho Treviso
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Livanti
Dê vida aos seus interiores com Livanti, a coleção de 8 mm
à prova de água sem ranhuras. A coleção Livanti garante
uma superfície totalmente lisa quando as tábuas clássicas
estão encaixadas. Um aspeto limpo e uma sensação
aconchegante: são estes os motivos para querer um
pavimento Livanti. Escolha um dos designs de madeira
modernos. E desfrute da ótima qualidade durante anos.
Tábua padrão de 8 mm

1200 X 190 MM | 7 TÁBUAS/EMBALAGEM | 1,596 M²

Fiel à natureza
Variedade natural: 10 tábuas por design
lisa, sem ranhuras
Proteção contra riscos
À prova de água
Rodapés e perfis correspondentes

+10

tábuas
diferentes
por design

Variedade natural
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Livanti

Sem ranhuras
As tábuas Livanti não são biseladas
para conseguir uma superfície de
pavimento contínuasem ranhuras.
LVI61089
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Sem ranhuras,
mas com muito estilo
Quer conhecer um pavimento
suave e ao mesmo tempo
robusto? A Livanti é a única
coleção de 8 mm na gama
Balterio que não tem ranhuras
em V, para conseguir uma
superfície de pavimento
contínua – e resistente ao
pó – em interiores clássicos
e modernos.

Termine com
acessórios
correspondentes
PÁG. 50

Livanti

Tábua padrão de 8 mm

LVI61087 Carvalho Treviso

LVI61092 Carvalho Bergamo

LVI61088 Carvalho Vicenza

LVI61093 Carvalho Siena

LVI61089 Carvalho Padua

LVI61094 Carvalho Lucca

LVI61090 Carvalho Verona

LVI61095 Carvalho Ferrara

LVI61091 Carvalho Brescia

LVI61096 Carvalho Mantua
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Descubra a
coleção de
7 mm
Dolce

PÁG. 50

Cabe no seu
orçamento
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.

Escolha a sub-base correta
Escolha acessórios

44

PÁG. 48
PÁG. 50

Encontre o
pavimento que
combina com a
sua personalidade

no ordinary floors
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12
00

M
M

190 M
M

Dolce

Sem ranhura
As tábuas Livanti não são biseladas
para conseguir uma superfície de
pavimento contínuasem ranhuras.
DOL69025

46

Dolce

Tábua padrão de 7 mm

Está à procura de um pavimento atrativo com um preço ainda
mais atrativo? Tenha uma vida boa com Dolce, uma coleção
moderna com padrões sofisticados para todos os orçamentos.
Seja qual for a sua escolha, um pavimento Dolce na sua casa
será sempre doce.

Fiel à natureza
Variedade natural: 10 tábuas por design
lisa, sem ranhuras em V
Rodapés e perfis correspondentes

Termine com acessórios correspondentes

1261 x 192 MM | 10 TÁBUAS/EMBALAGEM | 2.421 M2

PÁG. 50

+10

tábuas
diferentes
por design

Variedade natural

DOL61026 Carvalho Cru

DOL60105 Carvalho Cinza Concreto

DOL61027 Carvalho Rústico Escuro

DOL60179 Carvalho Elegante Natural

DOL61028 Carvalho Marrom

DOL60705 Carvalho Cinza Claro

DOL61029 Carvalho Branco Pérola

DOL60708 Carvalho Bege Supremo

DOL61030 Carvalho Preto

DOL60925 Carvalho Cinza Pagus
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Entre com o pé
direito com um
subpavimento com
absorção de som
48

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 a sub-base correta para absorver a transmissão de som e o som dos passos.

Versa sound

BASIC

SELECT

VERSA SOUND

A sub-base mais acessível
com uma excelente relação
qualidade/preço e boa redução
de som de transmissão.

Sub-base de qualidade
premium para redução máxima
de som de passos refletido.
A Select também se adequa
perfeitamente ao aquecimento
e refrigeração de pavimento
radiante.

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

Boa redução de som de transmissão

BOA redução de som de passos
BOA redução de som de transmissão

Melhor redução de som de passos
Melhor redução de som de transmissão

SFUDLBAS20

SFUDLSELECT15

SFUDLVS15

BASIC

SELECT

VERSA SOUND

-10%

-15%

-15%

- 1 9 dB

- 1 9 dB

- 2 0 dB

Espessura

2 mm

2 mm

2 mm

Superfície

20 m2

15 m2

15 m2

Nivelamento do subsolo







À prova de humidade







Aquecimento de piso radiante







*****

*****

*****

Reduz som de passos
Reduz som de transmissão

Força abrangente

49

Termine em grande
com acessórios

SmartFinish

®
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PERFIS

RODAPÉS

Perfil 4 em 1

SFINCP

4 aplicações
num único
produto

1. Perfil para adaptação

2. Perfil de expansão

Para la unión perfecta de dos
suelos con diferentes alturas.

Para la unión perfecta de dos
suelos con la misma altura.

3. Perfil terminal

4. Perfil de transição

Para um acabamento perfeito nas
paredes e janelas.

Para uma transição elegante entre
pavimentos laminados e alcatifas.

2150 X 48 X 13 MM

Cúter incluido

2150 X 40 X 13 MM

2150 X 40 X 13 MM

Rodapé Parquet
2400 X 17 X 17 MM

2150 X 40 X 13 MM

KIT WATERSHIELD PARA DIVISÕES HÚMIDAS

Use sempre o kit
watershield numa
casa de banho
Para garantir um acabamento à
prova de água num pavimento
Hydroshield numa casa de
banho, utilize sempre o kit
Watershield SmartFinish.

NEFOAMSTRIP20

SFKITTRANSP

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 perfis.
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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.
Uniclic®

FitXpress®

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.

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

FITXPRESS
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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.

Desfrute do seu
pavimento durante anos
Limpe o pavimento Balterio a seco com uma escova
macia ou com um aspirador 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 HydroShield, 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.
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Escolha o seu
pavimento Balterio
sabiamente
Algumas considerações gerais: escolha tábuas mais longas e/ou mais largas
se tiver uma divisão grande, e tábuas mais curtas e/ou mais estreitas para
uma divisão pequena. Isto depende da forma como as tábuas são colocadas,
uma vez que estas podem prolongar ou ampliar visualmente uma divisão.
Mas cada espaço é diferente. Certifique-se de que recebe aconselhamento
do seu revendedor Balterio local.
Longa e
larga

Longa e
estreita

Pretende instalar
o pavimento num
espaço húmido?

+28

tábuas
diferentes
por design

Variedade natural

Pavimentos com tábuas idênticas
transparecem uma ideia artificial.
Se está à procura de uma variedade
natural, Balterio é a escolha ideal: os
designs de pavimentos laminados
Balterio consistem em 10 a 28 tábuas
diferentes. Como tal, dificilmente irá
encontrar repetições num pavimento.

O pavimento será
utilizado de forma
intensiva?

Estreita

GRANDE

TRADITIONS

IMMENSO

RESTRETTO

Escolha a sub-base correta
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PÁG. 52

LIVANTI
DOLCE

Prefere um pavimento com ou sem ranhuras?
Por um lado, um bisel ou ranhuras realçam o aspeto natural e a sensação de um
pavimento laminado Balterio. Adicionam-lhe um toque mais sofisticado. Por outro
lado, um pavimento contínuo sem ranhuras representa uma manutenção mais
simples. E tem também outra alternativa: uma ranhura em T elegante, o melhor
dos dois mundos.

Crianças ou animais a brincar?
Opte por um pavimento resistente ao
desgaste com tecnologia patenteada
Scratch Protect, que oferece a melhor
proteção possível contra pequenos
riscos.
Todos os pavimentos laminados
Balterio são indicados para uso
residencial intenso e uso comercial
médio. A Balterio garante uma ótima
qualidade com garantias prolongadas.

1200 MM X 190 MM X 8 MM
1200 MM X 190 MM X 7 MM

1380 MM X 190 MM X 9 MM

2050 MM X 167 MM X 9 MM

Já pensou sobre a
repetição de design?

Larga

Padrão

2050 MM X 240 MM X 9 MM

Escolha um pavimento Balterio
com proteção HydroShield: graças
à tecnologia HydroShield, o seu
pavimento laminado é resistente à água
até 24 horas. A solução perfeita para
cozinhas e casas de banho.

Média

1380 MM X 156 MM X 8 MM

A localização do pavimento, numa sala
de estar no piso inferior ou no quarto
das crianças no segundo, pode ter um
impacto no orçamento que tem para um
pavimento. Fique descansado, na gama
Balterio, há uma solução de pavimento
de qualidade para todos os orçamentos,
com menos ou mais características:
maiores tamanhos, melhor proteção,
mais variedade natural…

Qual é o efeito do tamanho da tábua
numa divisão?

1380 MM X 278,5 MM X 8 MM

Onde pretende
instalar um
pavimento Balterio?

Ranhura V de
parquete
GRANDE

Ranhura em
natural

Lisa
Sem ranhuras

TRADITIONS

LIVANTI

IMMENSO

DOLCE

RESTRETTO

Escolha acessórios a condizer

PÁG. 54

Encontre o revendedor mais próximo

Visite balterio.com

O seu revendedor Balterio
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