Chroma Concept (cor 9201415)

O piso
natural em
sua essência.

Faça uma escolha equilibrada.
Na Tarkett, a sustentabilidade não é apenas uma teoria,
mas algo que colocamos em prática todos os dias em
nossa forma de fabricar produtos. São quatro áreas em
foco para os clientes realizarem escolhas equilibradas:

Escolha materiais
naturais e
renováveis, sempre
que possível

Escolha
revestimentos
produzidos com
menos recursos

Prefira produtos
mais saudáveis e 
que contribuam para
criar espaços mais
agradáveis

Participe ativamente
da reciclagem e
reutilização dos
produtos.

GARANTIA
A Tarkett garante o Paviflex®
Natural contra defeitos de
fabricação por 10, 7 e 3 anos a
partir da data de aquisição do
produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da
Tarkett, em ambientes cobertos e fechados, para áreas de tráfego conforme
segue: tráfego leve - 1,6mm; tráfego intenso - 2,0 e 3,2mm.

Naturalmente inovador, Paviflex® Natural é o piso da Tarkett produzido com
matéria-prima a base de óleo de soja. Essa é mais uma maneira de mostrar
todo o nosso compromisso de oferecer produtos sustentáveis, com maior
conteúdo renovável.
Fácil de limpar, possui diversas opções de cores e estampas para projetos
que respeitam o meio ambiente. Através de paginações diferenciadas e
combinações criativas, Paviflex® Natural é a escolha mais natural para todos
os espaços.

Chroma Concept
Coleção desenvolvida em parceria com a Rosenbaum
Design que segue as últimas tendências internacionais
em pisos. Disponível em placas de 30x30cm e 2,0mm de
espessura.

Thru
Piso mesclado que amplia as possibilidades de criação
de desenhos. Com formato de 30x30cm com 2,0mm ou
3,2mm de espessura, é adequado para tráfego leve a
pesado.

Dinamic
Indicado para as mais variadas necessidades de tráfego,
possui padrão mesclado em 6 cores diferentes, disponível
em placas de 30x30cm com 2,0mm ou 3,2mm de
espessura.

Sixty
Indicado para levar beleza e estilo onde há grande
circulação de pessoas, é o piso da coleção Paviflex
disponível no formato 60x60cm com 2,0mm de espessura.

Intensity
Seus padrões com veios discretos e cores suaves criam
ambientes harmônicos e aconchegantes. Disponível no
formato 30x30cm e espessuras de 1,6mm e 2,0mm.

Confira todas as cores das coleções
de Paviflex® Natural em www.tarkett.com.br
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Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.
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