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RIGID VINYL COLLECTION 2019
new floor type

no ordinary floors

Encontre o 
pavimento 

que combina 
com a sua 

personalidade

COLEÇÃO 2019 DE VINIL RÍGIDO
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A nossa nova coleção VINIL RÍGIDO  vai 
mais uma vez ao encontro das suas 
extraordinárias expectativas...

Viktor - 40172 Pedra-da-Lua
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no ordinary floorsno 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 nova coleção de VINIL RÍGIDO

Com uma nova coleção de vinil rígido,  
a Balterio vai mais uma vez ao encontro 
das suas extraordinárias expectativas. 
Os nossos pavimentos de vinil rígido 
combinam a resistência com excelente 
conforto: as réguas e os ladrilhos são 
robustos, macios, silenciosos e à prova 
de água. Além disso, apresentam o 
design natural pelo qual a Balterio é 
conhecida. Qualidade pura melhorada 
pela tecnologia. Feita para combinar 
com a sua personalidade. 

A Balterio introduz réguas e 
ladrilhos de vinil rígido para duas 
coleções diferentes: apresentamos 
a Gloria na página 16 e a Viktor na 
página 18. 

✔	qualidade rígida pura
✔	ultra fino, super robusto
✔	sensação de calor, 

toque silencioso
✔	desempenho incrível
✔	réguas e ladrilhos 

realistas

Encontre o 
pavimento 

que combina 
com a sua 

personalidade
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CAMADA PROTETORA 
DE ALTO DESEMPENHO
• Acabamento mate extra
• Proteção contra riscos e manchas

CAMADA COM DESIGN  
DE ALTA DEFINIÇÃO
Para um aspeto belo e realista 

NÚCLEO COMPOSTO 
“RÍGIDO” E ROBUSTO 
• Não telegráfico 
• Indentação reduzida

CAMADA MACIA
Conforto e acústica  
excelentes: 
macio e silencioso

DE ORIGEM BELGA

Qualidade  
rígida pura
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PAVIMENTO MULTI-CAMADAS

Alguns pavimentos de vinil rígido são robustos, 
mas têm má acústica, e alguns pavimentos 
de vinil rígido são macios e silenciosos, mas 
apresentam um mau desempenho em termos 
de resistência ao impacto, indentação e recursos 
telegráficos. A Balterio combina as vantagens 
de ambos num único e novo produto de vinil 
rígido e de múltiplas camadas: robusto, macio e 
silencioso, atrativo e de alto desempenho.

QUALIDADE IMBATÍVEL
 

A sua exigência é de que o pavimento dure 
uma vida. É exatamente isso que vai ter: relação 
qualidade-preço e garantias duradouras até 20 
anos. Os pavimentos de vinil rígido da Balterio 
são pavimento de classe 32, adequados para 
uso residencial e comercial geral. Têm até uma 
camada superior extremamente resistente ao 
desgaste (a melhor entre as disponíveis) com 
proteção contra riscos e manchas.

PURO E DURÁVEL

O vinil rígido da Balterio é composto totalmente 
por material da melhor qualidade. É PVC virgem 
puro sem aditivos de cortiça, madeira ou fibra 
de cimento e não têm substâncias perigosas: os 
plastificantes utilizados são livres de orto-ftalato. 
Além disso, o vinil da Balterio é inodoro. Até 
a forma como os nossos pavimentos de vinil 
rígido são fabricados é sustentável, graças a 
iniciativas ecológicas. 

As novas réguas e ladrilhos de vinil rígido 
multicamada combinam uma robustez 
extrema com o máximo conforto interior. 
Cada camada oferece uma vantagem 
clara: robusta, macia e silenciosa,  
atrativa e de alto desempenho. 
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Ultra fino, 
super robusto

Preparado para 
remodelações: perfeito 
para instalar sobre 
pavimentos existentes
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Graças à estabilidade 
do núcleo, indentação 

reduzida e recursos 
não telegráficos, o 

pavimento mantém-se 
perfeitamente liso em 

todos os interiores. 

Os pavimentos 
de vinil rígido 

da Balterio 
são facilmente 

encaixáveis.  
O núcleo das réguas 

e ladrilhos é super 
robusto, apesar da 

espessura ser de 
apenas 5 mm.  

ADEQUADO PARA REMODELAÇÕES

Embora os pavimentos de vinil rígido sejam uma 
elegante solução para todas as casas, estes 
também são perfeitamente adequados para 
projetos de remodelação. O pavimento de vinil 
rígido da Balterio tem uma espessura de apenas 
5 mm, além de ser super robusto, tornando-o 
perfeitamente adequado para remodelações: pode 
colocá-lo sobre outro pavimento irregular (p. ex.: um 
velho pavimento ladrilhado com reboco máximo de 
5 mm de comprimento e 2 mm de profundidade) e, 
ainda assim, desfrutar de um resultado duradouro. 

NÃO TELEGRÁFICO
 

O núcleo composto dos nossos pavimentos 
de vinil rígido previnem o desnivelamento das 
imperfeições menores do subpavimento. A robustez 
do pavimento é atestada pelo facto de que qualquer 
desnivelamento, pequenas falhas e altos não serão 
percetíveis na superfície no pavimento. 

INDENTAÇÃO REDUZIDA
 

Os pavimentos de vinil rígido da Balterio têm uma 
grande resistência ao impacto e não apresentam 
quaisquer problemas de indentação. O núcleo forte 
protege o pavimento de mossas feitas por saltos e 
pés de mobília. 

PERFEITAMENTE LISO

Os pavimentos de vinil rígido da Balterio mantêm-
se perfeitamente planos sob qualquer condição. A 
estrutura em sanduíche do núcleo de fibra de vidro 
impede que o pavimento inche. Se respeitar a junta 
de expansão, o pavimento irá encolher e expandir 
(devido às variações térmicas) sem se deformar. 
Visite balterio.com para obter mais informações. 

Ainda assim, recomendados a utilização duma sub-base para nivelamento extra e acústica. 
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Sensação quente, 
toque silencioso



9

Desfrute do conforto que um 
pavimento de vinil oferece. O vinil 
rígido da Balterio emana calor 
e conforto, e é agradavelmente 
silencioso.

ROBUSTO E RESILIENTE
 

Além de um núcleo rígido, as réguas e ladrilhos 
de vinil rígido e multicamadas também têm 
uma camada macia. Essa camada assegura 
a experiência de conforto e silêncio em casa. 
Desta forma, combinamos o melhor de dois 
mundos num só produto. 

PAVIMENTO CONFORTÁVEL
 

Nenhum outro tipo de pavimento consegue 
chegar ao nível de suavidade e bem-estar dum 
pavimento de vinil. A camada macia ampara 
o peso do corpo, daí a percetível sensação de 
suavidade. Um pavimento de vinil rígido da 
Balterio também tem excelentes qualidades 
de isolamento e rapidamente absorve a 
temperatura ambiente. Vai adorar andar com 
os pés descalços em casa.

ABSORVE O SOM

Consegue ouvir o silêncio? A camada macia 
têm uma excelente acústica: reduz o nível de 
som de passos refletido e aumenta o conforto 
acústico no interior. Os pavimentos de vinil 
rígido da Balterio também suavizam o som de 
transmissão, mas aconselhamos o uso duma 
sub-base Transitstop da Balterio se quiser cair 
nas boas graças do vizinho do andar de baixo.

SABIA QUE? Os pavimentos de vinil rígido são totalmente compatíveis com sistemas de aquecimento e refrigeração:  
visite balterio.com para obter mais instruções.
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A escolha de pavimento 
inteligente para todos os 
espaços da sua casa

Desempenho 
excepcional

Gloria - 40183 Carvalho Cálido
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Há mais em nossos pavimentos de 
vinil rígido do que satisfazer os sentidos: 
excelentes características suportadas 
por tecnologia patenteada. O vinil 
rígido da Balterio é à prova de água  
e resistente ao desgaste.

RESISTENTE AO DESGASTE

Sejam crianças ou animais o pavimento 
de vinil rígido da Balterio está 
preparado para ser testado. A camada 
de alto desempenho contra desgaste 
protege o pavimento de riscos e 
manchas, para que possa desfrutar do 
seu belo design durante anos. 

À PROVA DE ÁGUA
 

As réguas e ladrilhos de vinil rígido são 
feitas de PVC e, como tal, o produto 
é à prova de água. Um pavimento de 
vinil rígido da Balterio é a solução 
perfeita para cozinhas e casas de 
banho. Mesmo os acessórios a condizer 
têm um núcleo de PVC. Como tal, os 
rodapés e perfis também são à prova 
de água.  

LIMPEZA DESCONTRAÍDA 
 

Os pavimentos de vinil rígido da 
Balterio são à prova de água e 
repelentes de sujeira. Se derramar 
acidentalmente líquidos no pavimento, 
não haverá consequências. Limpar é 
super fácil com uma escova macia ou 
mesmo um pano húmido. 

A solução perfeita 
para cozinhas e 
casas de banho.
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Cada régua e 
ladrilho são únicos, 
tal qual acontece  
na natureza

Réguas e ladrilhos 
inspirados pela 
natureza
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209 MM

Existem muitas 
razões lógicas para 

escolher o vinil rígido, 
mas também há o 
aspeto emocional 

para optar pela 
Balterio: a sua 

aparência natural.
Cada régua de madeira  

transborda vida. 
Cada ladrilho de pedra  

está no ponto. 
Tentamos imitar a natureza 

tanto quanto possível.

TAMANHOS DE VINIL ORIGINAIS

A nossa coleção de vinil rígido da Balterio consiste de 
réguas de madeira e ladrilhos de pedra. As réguas 
são ligeiramente maiores do que o habitual, tornando 
o nosso pavimento de vinil rígido mais elegante. Os 
ladrilhos de vinil rígido têm dimensões reais: todos os 
ladrilhos são genuínos, não existem ilusões óticas com 
ranhuras falsas. 

DESIGNS NATURAIS
 

Os pavimentos de vinil rígido equiparam-se ao que a 
natureza oferece, pois é lá que nos inspiramos. Cada 
design apresenta detalhes vivos com cores intensas, 
desde o claro ao escuro. Cada régua e ladrilho tem uma 
camada superior de mate extra. Madeiras e pedras 
elegantes para cada passo que dá. 

VARIEDADE NATURAL
 

Pavimentos com réguas idênticas transparecem uma 
ideia artificial. É por isso que investimos na variedade 
natural. Os diferentes padrões na coleção Gloria têm, 
no mínimo, 10 réguas diferentes, cada uma com o 
seu próprio padrão de madeira. Na coleção Viktor, 
cada padrão tem 18 ladrilhos diferentes. Como tal, 
dificilmente irá encontrar repetições num pavimento. 

RANHURAS EM V ELEGANTES

Os pequenos detalhes fazem toda a diferença.  
As ranhuras subtis em V nos quatro lados das réguas e 
ladrilhos de vinil rígido asseguram um parquete realista 
e genuíno, e um aspeto de pedra.

ACESSÓRIOS A CONDIZER

Mesmo os acessórios são fiéis à natureza: as variações 
de cor e estampado nos rodapés e perfis da Balterio 
originais são exatamente os mesmos que nos 
pavimentos de vinil rígido da Balterio. São robustos, 
resistente ao desgaste e à prova de água. Tudo o que 
necessita para um resultado perfeito e duradouro. 
Consulte a pág. 21

Acessórios que combinam verdadeiramente  2000 - 2400 MM

60
9,

6 
M

M
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Um pavimento 
de alto desempenho 
para cada espaço da sua casa
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Gloria - 40178 Robusto
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40176 Moderno
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40181 Firme

40182 Carvalho Branco

40183 Carvalho Cálido

40184 Carvalho Colorido

40180 Rústico

40176 Moderno

40179 Rebelde

40178 Robusto

40177 Brilhante

40175 Luminoso

Gloria
A coleção Gloria representa a beleza natural: as réguas 
de vinil rígido apresentam designs de madeira puros 
e macios, realistas como a natureza e cheios de 
personalidade. Com variedade natural, a coleção Gloria tem 
um mínimo de 10 réguas diferentes. Como tal, dificilmente 
irá encontrar repetição num pavimento de vinil rígido da 
Balterio. Se procura elegância refinada, deve convidar a 
coleção Gloria para a sua casa. 

Réguas de 5 mm
1494 X 209 MM | 6 RÉGUAS/CAIXA | 1,8735 M2

✓		Ultra fino, súper robusto
✓		Sensação quente, toque silencioso
✓		Variedade natural
✓		à prova de água
✓		ranhura em V nos 4 lados 
✓	 Proteção contra riscos  

e manchas
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40171 Cinza
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40172 Pedra-da-Lua40169 Branco

40173 Calcário

40174 Pedra Azul

 40170 Preto

40171 Cinza

Viktor
A coleção Viktor apresenta ladrilhos de vinil rígido com 
variações desde o claro ao escuro, elegantemente 
variegados e marmoreados. Com variedade natural, a 
coleção Viktor tem um mínimo de 18 ladrilhos diferentes. 
Como tal, dificilmente irá encontrar repetição num 
pavimento de vinil rígido da Balterio. Se procura o visual 
frio da pedra, mas ainda assim quer um pavimento que lhe 
dê conforto, a coleção Viktor é a que procura. 

Ladrilhos de 5 mm
609,6 X 303 MM | 10 RÉGUAS/CAIXA | 1,8471 M2

✓		Ultra fino, súper robusto
✓		Sensação quente, toque silencioso
✓		Variedade natural
✓		à prova de água
✓		ranhura em V nos 4 lados 
✓		Proteção contra riscos  

e manchas
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Acabe em grande
com acessórios de 
elevada qualidade 

Os acessórios da Balterio são 
à prova de água, súper robustos 
e têm um ótimo aspeto

Gloria - 40176 Moderno
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4. Perfil terminal 
2000 X 19,3 X 8,2 MM

1. Perfil para adaptação
2000 X 45,3 X 8,2 MM

5. Perfil de transição
2000 X 37,5 X 8,2 MM

2. Perfil de expansão
2000 X 37,5 X 8,2 MM

3. Perfil de escadas*
2000 X 37,5 X 8,2 MM

5 aplicações  
num único produto
Fornecido com cortador

RODAPÉS E PERFIS A CONDIZER E À PROVA DE ÁGUA

A cor e as variações de 
estampado nos rodapés e 
perfis Balterio originais são 
exatamente os mesmos 
que nos pavimentos de vinil 
rígido da Balterio. Têm um 
núcleo de PVC e, como tal, 
são à prova de água.

Rodapé 
2400 X 58 X 12 MM

Cola de polímeros MS   

Scotia
2400 X 17 X 17 MM

Cola de polímeros MS   

Incizo Base* 
Quando instalar um perfil de escadas, também precisa de um perfil metálico Incizo Base. 

Perfil 5 em 1

Desde o pavimento ao acabamento, 
elegantes e à prova de água. Os rodapés 
e perfis da Balterio são 100% de PVC e 
à prova de água. Têm um acabamento 
mate e combinam perfeitamente com 
os pavimentos de vinil rígido da Balterio. 

✓	ALTA qualidade
✓	resistente ao desgaste
✓	à prova de água
✓	a combinar perfeitamente 

COM O PAVIMENTO

SABIA QUE? 
Os rodapés e perfis da Balterio têm um 
núcleo PVC e padrões 100% a condizer,  
o que os torna únicos no mercado de hoje. 
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O Balterio UltraClean foi desenvolvido especificamente para pavimentos da Balterio. Limpa a 
superfície do pavimento de forma minuciosa e mantém o seu aspeto original durante anos.  
Não são deixadas camadas de resíduos de produtos de limpeza. 

Os excelentes resultados começam com uma boa preparação. Uma sub-
base da Balterio é indispensável para poder instalar um pavimento de vinil 
rígido. Nivela irregularidades do subpavimento e tem um efeito de isolamento 
acústico extra. 

ENTRE COM O PÉ DIREITO COM A SUB-BASE MAIS INDICADA

INSTALAÇÃO? TÃO FÁCIL COMO DIZER 1, 2, 3

DESFRUTE DO PAVIMENTO DURANTE ANOS

Monte os ladrilho 
de vinil rígido de 
forma metódica
As articulações verticais devem 
ser dispostas com sobreposição 
a metade (1) ou a um terço (2). 

Monte as réguas  
de vinil rígido  
aleatoriamente
As articulações verticais devem ser 
dispostas num padrão aleatório com 
uma sobreposição mínima de 20 cm.

  BASIC TRANSITSTOP

Reduz o som de passos ✓ ✓

Reduz o som de transmissão -18 dB -20 dB

Espessura
Superfície

1 mm

15 m2 

2 mm

15 m2

Nivelamento do subsolo ✓ ✓

Resistência térmica (valor-R) 0,02 m²K/W 0,046 m²K/W

Aquecimento de piso radiante ✓ ✓

Refrigeração de piso radiante ✓ ✓

Escolha a sub-base 
correta 

BASIC 
Sub-base de qualidade para todos os tipos de 
instalação com o vinil rígido da Balterio.

TRANSITSTOP 
Sub-base de qualidade com redução máxima do 
som de transição para vinil rígido da Balterio.  

Com o sistema Uniclic, é 
extremamente fácil instalar  
um pavimento de vinil rígido.  
A tecnologia de encaixe combina 
uma instalação rápida e simples 
com um encaixe robusto de uma 
régua (ou ladrilho) para a outra.
Com o sistema Uniclic, as réguas (ou ladrilhos) 
também podem ser encaixadas horizontalmente, ideal 
para uma instalação por baixo de portas, radiadores... 
Nenhum outro sistema de encaixe é tão simples e 
eficiente. Utilize o kit de instalação da Balterio.



 

 

5 mm

Qualidade rígida pura

Ultra fino, súper robusto

Sensação quente,  
toque silencioso

Produto à prova de água

Réguas e ladrilhos realistas

Um pavimento 
de alto desempenho 

para cada espaço  
da sua casa
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no ordinary floors

Qualquer reprodução desta brochura, total ou parcialmente, por qualquer 
meio, é proibida sem aprovação escrita da UNILIN bvba, Division Flooring.  
As cores e designs presentes nesta brochura podem variar ligeiramente 
do produto real devido a técnicas de impressão. © UNILIN bvba 2018

R.E. UNILIN bvba, Division Flooring, Franky Terrijn, Ooigemstraat 3, B-8710 
Wielsbeke, www.balterio.com | Fabricado na Bélgica | 019-115-01

Encontre um revendedor
Visite balterio.com 

O seu revendedor Balterio


