P O RTFÓ LI O - 2021

®

Desde 1994.

SUMÁRIO
Sobre a empresa

01

Instalações

02

Principais marcas
Nossos produtos
Pisos Vinílicos
Linha Injoy
Linha Paviﬂex Natural
Linha Click
Linha Working
Linha Rocky
Linha Urban
Pisos Laminados
Linha Gran Elegance
Linha New Way
Mantas
Linha iQ Toro
Carpetes
Linha Desso
Fringe & Solidus
Linha Itapema
Cortinas e Persianas
Cortinas
Persianas
Forros
Cleaneo
Gypsum RU
Decor
Teto Vinílico

03
04
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
28
31
32
33
34
35

Divisórias
Linha Divilux
Gypsum ST
Rodapés
Linha Moderna
Linha Maxx
Tratamento Acústico
Lã de Rocha
Lã de Vidro
Lã de Pet
Acústica XXI
Sistemas Construtivos
Placa Eterplac
Painel Wall Decorlit
Fachadas em ACM
Fachadas em ACM
Concertinas
Concertinas
Fechaduras
Fano 803

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Pioneirismo e qualidade: palavras-chave para a Diviforro!

S O BRE A EMPRESA
O início
E m 19 9 4 , d e u in íc io às s u as ativida des. Em pouco tem po, m a is
exat a m e n te em 1 9 9 6 , já tin h a s ede própria , n o ba irro do Sã o
Fran c is co, e m S ã o Lu ís d o Mara nhã o, on de m a ntém um a
exce le n te e s t ru tu ra d e fá c il a cesso a os seus clientes, com
aten d im e n to p e rs on aliza d o e disponibilida de de m a teria l
para pro nt a en tre ga.

Visão Empreendedora
A D iv ifo rro nas ce u d a exp e riê n cia do seu f un da dor com o
gere nte , p o r 1 0 an o s , d e u ma loja do segm ento, identiﬁca n do
u m a d e m a n da re p rimid a e a n ecessida de de proﬁssiona liza r o
m erc a d o, o fere ce n d o os m e lh o res produtos, preços e,
co ns e q ue n te m e n te , o m e lh o r a ten dim ento.

Ofe re ce r s ol uçõe s i n ova dora s e e col og i c a m e nte
corre t a s n o s e g m e nto de cons t r uç ã o a s e co,
for t a l e ce n do a s re l a çõe s e o compromi s s o com
n os s os cl i e nte s e pa rce i ros .

Sustentabilidade: compromisso com o planeta e seus recursos
A cons t r uç ã o s e c a cons om e um vol um e mí ni m o de
á g ua pa ra s e r rea l i z a da , produz vol um e re duz i do de
re s í duos e e nt ul h os . Em re l a ç ã o a o m é todo
cons t r ut i vo conve n c i ona l , a e con omi a de te mpo,
re c urs os e fa c i l i da de na m ont a g e m e ma nute n ç ã o, fa z
da Di vi forro uma e mpre s a com s ol uçõe s s us te nt áve i s
e be n é ﬁc a s à huma ni da de e à na t urez a .

A empresa
Com uma e s t r ut ura s ól i da , a Di vi forro a te n de
cl i e nte s de g ra n de , m é di o e pe que n o por te , na
c a pi t a l , i nte ri or do e s t a do e a l é m di vi s a s , com o Pa rá ,
Pi a uí
e,
em
breve ,
em
todo
o
Norde s te ,
com e rc i a l i z a n do e i ns t a l a n do s e us produtos .
Há qua s e 30 a n os n o m e rc a do ma ra nh e ns e , a
Di vi forro a dqui ri u s e u pa drã o de a te n di m e nto com
qua l i da de na pre s t a ç ã o de s e r vi ços , proporc i ona n do
a os
s e us
cl i e nte s
s ol uçõe s
pe rs ona l i z a da s ,
s us te nt áve i s e de a cordo com o pe r ﬁl e a
n e ce s s i da de de c a da um, g a ra nt i n do a s s i m,
conﬁa n ç a e c re di bi l i da de .
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IN STAL AÇÕES

Localização
A e mpre s a pos s ui s e de própri a , s i t ua da na
R ua 01 , nº 8 8 3, S ã o Fra n c i s co, S ã o Luí s - M A .

Estrutura
A e mpre s a pos s ui a t ua l m e nte uma s e de
a dmi ni s t ra t i va e t rê s de pós i tos , 0 4 ve í c ul os
pa ra rea l i z a ç ã o de e nt re g a s de ma te ri a i s
de nt ro e fora do e s t a do.
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PRINCIPAIS M A RCA S

FECHADURAS

TECBOND

®
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FACHADAS
EM ACM

Pisos Vinílicos
NOSSOS PRODUTOS
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LINHA INJOY

De instalação fácil, rápida e sem sujeira, a linha de pisos vinílicos Tarkett Injoy® oferece o
melhor custo-benefício da categoria.
Por ser atérmico, a linha de pisos vinílicos Tarkett Injoy® é confortável tanto para os dias mais
quentes quanto para os mais frios, e sua tecnologia acústica permite caminhar tranquilamente
sem fazer toc-toc.
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37009345 - Menta

37009384 - Papoula

37009330 - Centeio

37009319 - Prímula

37009381 - Calêndula

37009318 - Lavanda

37009344 - Lichia

37009301 - Mate

LINHA PAVIFLEX NATURAL
COLEÇÃO

Produzido com plastiﬁcante biodegradável à base de
óleo de soja e com mais de 95% de matérias-primas
naturais, a linha de pisos vinílicos Tarkett Paviflex®
Natural é o piso vinílico ideal para obras sustentáveis.
Perfeito para paginações criativas com a mistura de
cores e padrões, a linha de pisos vinílicos Paviflex®
Natural está disponível em diferentes dimensões e
espessuras.

THRU
2,0mm - 9205809
3,2mm - 9206809

A 802

2,0mm - 9205918
3,2mm - 9206918

A 913

2,0mm - 9205450

( )

2,0mm - 9205247

( )

( )

COLEÇÃO

INTENSITY

2,0mm - 9205968
3,2mm - 9206968
60x60cm - 9216968

A 908

2,0mm - 9205942
3,2mm - 9206942

A 913

2,0mm - 9205966
3,2mm - 9206966
60x60cm - 9216966

2,0mm - 9205113
3,2mm - 9206113

A 107

2,0mm - 9205103
3,2mm - 9206103
60x60cm - 9216103

A 112

2,0mm - 9205764
3,2mm - 9206764

2,0mm - 9205761

A 761

2,0mm - 9205668

A 668

2,0mm - 9205691
3,2mm - 9206691

A 107

9211904

A 908

9211925

A 107

9211459

( )

9211901

A 903

9211703

A 703

9211117

A 903

9211607

A 687

( )

A 691

COLEÇÃO

CHROMA
CONCEPT
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2,0mm - 9205565

9201932

A 802

9201912

A 908

9201723

()

9201920

A 903

9211226

A 244

®
LINHA
CLICK
LINHA CLICK

Pensada para rotinas corridas, projetos e instalações urgentes, a linha de pisos vinílicos Click da Tarkett é sinônimo de agilidade. Moderna, prática e funcional é perfeita
para construir ou reformar de maneira rápida, pois não necessita do uso de adesivo.
Em duas coleções, Ambienta ® Tech e Essence®, dispõe de uma gama variada de
cores e designs para qualquer tipo de ambiente.
Os pisos vinílicos da coleção Ambienta® Tech podem ser instalados sobre a cerâmica
sem necessidade de nivelar rejuntes (até 3mm).
Wengué -Textura Rústica

Carvalho Cinza -Textura

Mel - Textura Rústica

Oliva - Textura

Carvalho Branco - Textura Rústica

OUTRAS LINHAS TARKETT
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LINHA SQUARE
LINHA AMBIENTA COLEÇÃO DESING
LINHA AMBIENTA COLEÇÃO MAKE IT
LINHA AMBIENTA COLEÇÃO TEXTILE

LINHA AMBIENTA COLEÇÃO STONE
LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES
LINHA ESSENCE 30
LINHA ESSENCE 30

WORKING
O piso vinílico LVT é produzido com cloreto de vinila, o PVC, que é resistente à água e traz modernidade a todos os tipos de projeto. Prático de
limpar e de manter, são produzidos em PVC sob os mais rígidos controles de qualidade e processos industriais e são importados pela Eucatex.
Muito mais resistência para todo tipo de ambiente. Comprovada e com
garantia.

OUTRA LINHA EUCAFLOOR
EUCAFLOOR BASIC

08

LINHA ROCKY

Com visual natural da madeira, Rocky está disponível em padrões marcantes. Uma mistura de classe, resistência e ousadia. Indicado para projetos
comerciais e residenciais, é uma solução prática com ótimo custo-benefício, proporcionando ambientes modernos e exclusivos.

301- Caravaggio

OUTRAS LINHAS BELGOTEX
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HERCULES SQUARE
MINERAL/60
HERCULES
CASTILLA

XL PU
2000 PUR
POLYSAFE ULTIMA
CLASSIC MYSTIQUE PUR

LINHA URBAN

Tradicional e contemporânea, a Linha Urban une todas as tribos. Sua versatilidade serve tanto para ambientes mais rústicos quanto para os mais modernos. Isso
tudo com originalidade e um ótimo custo/benefício. Você pode ter vários estilos,
a linha Urban Durafloor se encaixa em um deles.

OUTRAS LINHAS DURAFLOOR
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LINHA ART
LINHA CITY
LINHA INOVA
LINHA SPC NATIVA (COMERCIAL)

Pisos Laminados
NOSSOS PRODUTOS
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GRAN ELEGANCE

A camada superior dos pisos laminados Eucafloor é composta por um ﬁlme
cristalino de celulose com partículas de óxido de alumínio e impregnado
com resina melamínica. Responsável pela alta resistência a riscos e à abrasão, sua baixa porosidade evita a absorção de líquidos, facilita a limpeza do
Eucafloor e ainda amplia seu ciclo de vida. Seu revestimento decorativo é
feito de celulose impregnado com resina melamínica que determina o
padrão do piso, proporcionando beleza ao produto.

OUTRAS LINHAS EUCAFLOOR
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LINHA NEW WAY
Por que ter um Piso Laminado Durafloor na sua casa? Porque Durafloor combina com qualquer ambiente. Possui diversos padrões,
cores e texturas, além de facilidade de instalação, maior resistência
e design contemporâneo. O piso Durafloor traz beleza e aconchego.
Bonitos e práticos, os pisos laminados são aliados ao melhor custo-benefício.

Maceió

Petrópolis

Milão

Amêndola Curaçao

Carvalho York

Itapuã

Álamo

Nogueira Cadiz

Com tons suaves e sostiﬁcados, o Durafloor New Way vem com texturas leves e padrões jovens que trazem novos ares à sua casa.
Solte sua imaginação e repagine sua casa.

OUTRAS LINHAS BELGOTEX
HERCULES
UNIQUE SQUARE
MINERAL/60
STREET
HERCULES
STUDIO
CASTILLA
LINK
NATURE
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XL PU
2000 PUR
POLYSAFE ULTIMA
CLASSIC MYSTIQUE PUR

Mantas
NOSSOS PRODUTOS
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LINHA IQ TORO

A 903
CS 9413100
CS 9413104

A 691

3093100

3093104

CS 9413107

A 718

Mantas comerciais são vinílicos heterogêneos ou
homogêneos, geralmente com 2m de largura e
com número reduzido de juntas, o que proporciona mais higiene, já que não possuem frestas ou
rejuntes para acúmulo de sujeira, e também um
design monolítico, sem peças pequenas que se repetem em toda a área, o que pode trazer propostas de paginações muito criativas. As mantas
Tarkett não possuem ftalatos, contam com baixo
índice de emissão de COV e são muito seguras
para ambientes comerciais, como hospitais, clínicas e escolas.

LINHA ECLIPSE PREMIUM

CS 9413576

()

3093107

3093576
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Carpetes
NOSSOS PRODUTOS
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711452013

QUICK SHIP

710561005

609,6x609,6mm - base acústica

24024002

QUICK SHIP

24064600

QUICK SHIP

609,6 x 304,8mm

Square® Acoustic

Square® Set

Square® Set

Desso® Desert - 9502

Square® Set
24064700

QUICK SHIP

QUICK SHIP

24564044

609,6x609,6mm - base acústica

711464008*

711458011

711533008

QUICK SHIP

711446023

QUICK SHIP

711446025

QUICK SHIP

24560032

QUICK SHIP

Square® Set

Square® Acoustic

Desso® Essence - 9502

Desso® Essence Stripe - 9502

Desso® Essence
Structure - 9505

Todos os carpetes modulares da Linha Desso® Tarkett possuem certiﬁcação Cradle to Cradle® que garante um ciclo de
vida sustentável e o reaproveitamento de recursos.

QUICK SHIP

Compare
os produtos
com base
acústica
e base
compacta.

QUICK SHIP

A Linha Desso® de carpetes em placas Tarkett foi desenvolvida com alta tecnologia para contribuir com a saúde e bem-estar das pessoas em ambientes fechados.

Desso® Essence Maze - 9991

LINHA DESSO

24024001

QUICK SHIP

711452009

QUICK SHIP

24560033

QUICK SHIP

609,6x304,8mm

24017681

950x950mm

950x950mm

24017111
950x950mm

24026300*

24028300

Desso® Desert - 9094
QUICK SHIP

914,4x914,4mm
base acústica

QUICK SHIP

QUICK SHIP

475x475mm

710561008

LANÇAMENTO

Square® Flow Light Porcelain

Square® Flow Dark Porcelain
24016111

Desso® Essence Maze - 9104

Square® Set
24064101

914,4x914,4mm

24016113
475x475mm

24017113
950x950mm

609,6x609,6mm

914,4x914,4mm

Square® Acoustic

LANÇAMENTO
QUICK SHIP
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24017124

24064100

609,6x609,6mm
base acústica

Square® Flow 475x475mm

24028100

609,6x609,6mm

914,4x914,4mm
base acústica
LANÇAMENTO

24016124

24026100

Square® Acoustic

24064201

609,6x609,6mm
base acústica

475x475mm

QUICK SHIP

24064200

24016681

914,4x914,4mm

Square® Set

24028200

609,6x609,6mm

Desso® Essence - 9504

Square® Flow - Titanium

Square® Set
24026200

QUICK SHIP

QUICK SHIP

QUICK SHIP

LANÇAMENTO

24564040

QUICK SHIP

LINHA DESSO

24025682

24025673

24064682

24064673

1219,2x228,6mm

24122654
184x950mm

24122643

24064012

24122625

184x950mm

Square Set

Desso Essence - 8413

24064013

711446015

609,6x609,6mm - base acústica

184x950mm

1219,2x228,6mm

1219,2x228,6mm
base acústica

Square® Set

Square® Flow - Algodão

Square® Flow - Cedro

Square® Flow - Castanha

1219,2x228,6mm
base acústica

24047001

24025674

1219,2x228,6mm

®

184x950mm

Square® Set

Square® Set

Square® Flow - Bétula
24122606

184x950mm

®

24122604

184x950mm

Square® Set

24122633

Square® Flow - Canela

Square® Flow - Jabuticaba

O perﬁl de transição proporciona um acabamento discreto e
perfeito no encontro dos dois produtos. Além de proteger os
pisos na sua junção, o perﬁl eleva a base do LVT para que os
dois materiais ﬁquem no mesmo nível.

609,6x609,6mm - base acústica

24064113
1219,2x228,6mm - base acústica

609,6x609,6mm - base acústica

24064901

1219,2x228,6mm - base acústica
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711446016

Desso Essence - 3820

24064900

710561028

®

®

Desso Desert - 8213

710561029

Desso® Essence - 8803

Ambienta Series®

Square® Set

9343625 - Algodão

Desso® Desert - 6103

58x58mm

711446005

24064800

24064011
609,6x609,6mm - base acústica

609,6x609,6mm - base acústica

1219,2x228,6mm - base acústica

1219,2x228,6mm - base
acústica

24064010

Desso® Essence - 5420

Desso® Desert - 7184

711506003

710561033

609,6x609,6mm - base acústica

24064801

24064111

Square® Set

Square® Set

Square® Set

LINHA DESSO

711506006

711446007

OUTRA LINHA DE CARPETE TARKETT
LINHA BASIC
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711506005

Desso® Desert - 4118

Desso® Essence - 5012

Desso® Essence - 4218

Desso® Essence - 7075

Base antiderrapante presente
em todos os produtos da
linha Square Set.

710561037

FRINGE & SOLIDUS
Criamos um mundo novo com Fringe & Solidus,
através de uma moderna paleta de cores, enriquecendo o contraste de tons claros e escuros com
cores brilhantes e modernas que criam a textura
orgânica desta coleção.
A intensidade de coleção tem o poder de estimular
a criatividade com estilo e ousadia e te deixará de
queixo caído.

OUTRAS LINHA DE CARPETE BELGOTEX
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EXTRA TOUCH COLLECTION - MAGRITTE
EXTRA TOUCH COLLECTION - DEGAS
SENSUALITÉ
SENSATION
TANGIERS
SOFT COLLECTION
FINESSE
ESPUMA CCB - GREENSTEP
BRAVO
BELLA VISTA
EFECTO
PLAIN BAC
LAYOUT
LINEA

INTERLUDE
EQUINOX
CITY SQUARE
TRENDS
FORGE
AGREGATTA
TENDENCY COLLECTION
SHADOW
FRAGMENT
ENTRADA
3 TONOS
GRAVITY
DIMENSION
ACRESS

SINFONIA
ESSEX
COLORSTONE
BERBER POINT 920
WESTMINSTER - FIVE STARS COLLECTION
NEW WAVE
MESSENGER
ESPUMA CCB - EXTRASTEP
PRISMA
CROSS
CAST
BERBER POINT 650
BALTIMORE FIVE STAR COLECTION
ASTRAL

LINHA ITAPEMA
Os carpetes da Tapetes São Carlos são desenvolvidos para o conforto, proteção e soﬁsticação, incorporados à decoração de forma simples, com
qualidade e tecnologia para durar e encantar.
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Linha Itapema Master

Cortinas e Persianas
NOSSOS PRODUTOS
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CORTINAS
CELLFLEX
A cortina Cellflex inova com seu formato em células, gerando transparência ou
privacidade em diversos cenários. Além de embelezar e agregar luxo, controla a
temperatura e adiciona conforto térmico ao ambiente

Funcionalidade e soﬁsticação são características da Cortiflex Wave. Uma cortina 100% sem costura, desenvolvida em matéria-prima importada e estruturadaem formato de ondas em trilho motorizado.
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CORTINAS
DUOLIGHT

Cortina com design inovador que permite controlar a luminosidade através de
gomos de tecido acionados por micro ﬁos de alta resistência.

LINEFLEX
A cortina Lineflex possui como característica principal seu tecido plissado, que
ao ser recolhido resulta em pouco volume. Várias opções de cores e acionamentos para atender à diversas necessidades.
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CORTINAS
LUMINOFLEX
A cortina Luminoflex controla a luz solar através de lâminas de tecidos dispostas em ondas, podendo oferecer transparência e controle de privacidade ao ambiente. Produto que atende aos mais exigentes projetos arquitetônicos e agrega
valor ao espaço.

MAGIC LIGHT

Cortina composta por faixas de tecido deslizantes para controle de luz e privacidade. Prática, versátil e com proteção aos raios UV.
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CORTINAS
ROLLERFLEX

Cortina para ambientes que requerem praticidade com elegãncia. Amplas soluções de acabamentos, acionamentos e tipos de tecidos.

ROMANFLEX
Cortina que traz o conceito clássico e funcional aos ambientes. Possui inúmeras opções de tecidos decorativos com diferentes cores, texturas e estampas.
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CORTINAS
VERTCELL
Cortina idealizada para o controle térmico e acústico de grandes vãos. Com
opções de abertura lateral e central, traz em seu catálogo diversas opções de
cores e tecidos.

ZIPFLEX
Cortina com acionamento rolô adicionada de um moderno sistema de guias e
zíperes acoplados ao tecido para proporcionar total vedação de ventos de pequena intensidade e de raios UV. Matéria prima importada e acionamento somente motorizado.
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PERSIANAS
DUETTO ONDULEX
Persiana composta por tecidos ondulados com duplo acionamento que possibilita diferentes níveis de ventilação e privacidade. Um produto versátil, elegante e
aconchegante.

HORIZONTAL ALUMÍNIO
Persiana composta por lâminas de alumínio com grande diversidade de cores e
texturas. Com acionamento simples é possível controlar com sutileza a incidência de luz no ambiente. Larguras de 16, 25 ou 50mm.
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PERSIANAS
HORIZONTAL MADEIRA
Persianas compostas por lâminas de madeira sintética ou natural com largura
de 50mm. Possuem diversas opções de tons e texturas e atendem aos mais
exigentes projetos decorativos, proporcionando a harmonização e conforto ao
ambiente. As lâminas naturais são conservadas de maneira sustentável.

PAINEL EUROFLEX
Painel composto por placas deslizantes para controle de luz, vento e privacidade. Variação em cores e texturas de tecido.
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PERSIANAS

VERTICAL
Persiana clássica reformulada para modernizar espaços. Lâminas mais grossas
com passagem livre entre elas (sem uso de correntes) e opção de tela solar
para melhorar o conforto térmico.
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Forros
NOSSOS PRODUTOS
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CLEANEO
Cleaneo Redondo - 12/25

As chapas Knauf Cleaneo oferecem ampla liberdade de criação a arquitetos e designers de interiores. Além dos benefícios já citados deve-se somar a praticidade, rapidez de execução e as demais vantagens do sistemas Drywall. O tratamento Cleaneo presente nas chapas
Knauf Cleaneo confere a elas a propriedade de melhorar continuamente a qualidade do ar nos ambientes em que estão instaladas.

% de perfurações: 18,1%
MEDIDAS PADRÃO
Largura: 1200 mm
Comprimento: 2000 mm
BORDA

Borda UFF
em 4 lados

mm

NRC

αw

125

250

500

1000 2000 4000

mm

NRC

αw

125

250

500

1000 2000 4000

65

0,70

0,75

0,30

0,55

0,75

0,80

0,70

0,60

65

0,60

0,60

0,15

0,30

0,60

0,80

0,70

0,55

400

0,70

0,70

0,55

0,65

0,70

0,75

0,65

0,65

400

0,65

0,65

0,55

0,70

0,65

0,65

0,60

0,60

Plenum: 65 mm
400 mm

Plenum: 65 mm
400 mm

Cleaneo Quadrado - 12/25

% de perfurações: 23%
MEDIDAS PADRÃO
Largura: 1200 mm
Comprimento: 2000

BORDA
αw

α

Borda UFF
em 4 lados
Plenum: 65 mm
400 mm

Plenum: 65 mm
400 mm

Cleaneo B4 - 8/18
% de perfurações: 12,1%
MEDIDAS PADRÃO
Largura: 1200 mm
Comprimento: 1794 mm
BORDA

Borda Rebaixada
na longitudinal
(BR)
Borda Quadrada
na transversal
(BQ)

α

α

0,55
Plenum: 65 mm
400 mm

Plenum: 65 mm
400 mm

OUTRAS LINHAS DE FORRO KNAUF
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FORROLEVE
DRYWALL KLEANBOARD
DRYWALL DANOLINE

FORROS REMOVÍVEIS E MODULADOS
DRYWALL FLEXBOARD
DRYWALL SAFEBOARD

DIVISÓRIAS
GYPSUM
RU
Benefícios

As chapas Gypsum® ST
sãofacilitar
exclusivas
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possuem bordas
bordas rebaixadas
rebaixadas epara
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de paredes,
forros eerevestimentos
internos Gypsum®
tamento
das juntas
entre chapas,
o seu miolo é composto
por uma
Drywall,
atendendo
exigidosana
Norma
ABNT NBR
substância
químicatodos
à baseosderequisitos
gesso misturado
outros
aditivos.
Durante
14.715.
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de secagem
rigorosamento
das juntas entre
O seu
miolo éecomposto
por
uma subsmente controlado,
o quechapas.
lhe confere
a dureza
resistência
à umidade
catância
química
à base
de gesso Gypsum® misturado a outros aditivos.
racterísticas
dessas
chapas.
Elas são identiﬁcadas por sua cor cinza
e podem
ser encontradas
verde claro
e podem
ser encontradas
em diem
diferentes
medidas
e espessuras,
que garante
a versatilidade
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Benefícios
Ecologicamente
amigável
Ecologicamente
amigável

Conforto
acústico
Resistência
à umidade

Conforto
térmico

Resistência
a impacto

Não inflamável
Não combustível

Resistência
a impacto

Resistência
a cargas
Fácil
acabamento

Fácil
acabamento

Aceita
pintura

Aceita
pintura

Embalagem
As chapas Gypsum® RU são embaladas em pares com uma
fita lateral, que tem como função facilitar a identificação do
produto e o carregamento das chapas, método utilizado pelos
maiores fabricantes de drywall do mundo. Além disso, os
pallets são protegidos por um filme plástico*, o que garante
ainda mais proteção e cuidado com as chapas.

Chapa Gypsum® ST Standard

Chapa Gypsum® RU

OUTRAS LINHAS DE DIVISÓRIAS
DRYWALL GYPSUM
FORRO GYPSUM
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CHAPA GYPSUM ST WAVE (6,5MM)
CHAPA GYPSUM
STST
STANDARD
(12,5MM)
GYPSUM®
STANDARD
CHAPA GYPSUM® ST FORRO FGA

CHAPA GYPSUM ST FORRO FGA(12,5MM)
CHAPA GYPSUM ST FORRO TOP(12,5MM)

DIVISÓRIAS
FORRO
DECOR
O Forro Decor é um produto nobre, que combina a principais
características do PVC com a beleza de madeira. Seu desenho
imita os veios de madeira, agregando ao ambiente beleza e
conforto.
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Os forros Slim, Flash e Liso criam ambientes modernos
com design e praticidade. Podem ser usados em diversos
locais: comércios, indústrias ou residências.

DIVISÓRIAS
TETO
VINÍLICO
O Teto Vinílico é um produto com base em material vinílico e
aditivos que possui 3 camadas que garantem o design e textura
diferenciada do produto. A qualidade da tecnologia de impressão 3D nos permite desenvolver os mais diversos tipos de acabamentos! Nossa aplicação não gera resíduos, não necessita
de lixamento, aplicação de verniz, colas ou outros materiais.

OUTRAS LINHAS DE TETO VINÍLICO
AG A R
ORIGENS
DEMOLITION
LINEA
URBAN
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Divisórias
NOSSOS PRODUTOS
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LINHA DIVILUX
Para dar novos formatos ao ambiente ou criar rapidamente um novo espaço,
as DIVISÓRIAS EUCATEX são a melhor solução. Seus painéis com acabamento em padrões madeirados, unicolores ou fantasia dispensam qualquer
procedimento adicional, como pintura, por exemplo. Composto por painéis,
perﬁs, peças para ﬁxação e portas, o sistema tem instalação prática, rápida
e simples.
As modulações se ajustam perfeitamente a qualquer ambiente interno que
necessite de mobilidade e divisão, com ganho de área útil. As cores diversiﬁcadas dos perﬁs podem ser usadas com criatividade e os painéis, em posição vertical ou horizontal, combinam com diferentes estilos de decoração

NTR
Montante Travessa

1.185 mm
2.150 - 2.400 mm
3.000 - 6.000 mm

N19AE
Guia Inferior
3.000 mm

N21A
N21B
Batente da Porta Testeira da Porta
832 mm (N21AH) 806 mm
2.128 mm (N21AV) 2.128 mm

N20AE
Guia Superior
3.000 mm

NBV-1
Leito para Vidro
1.030 mm
1.185 mm

N1AFA
Montante
2.770 mm
3.000 mm

N2AF
Tapa Canal
3.000 mm
2.770 mm

NBV-2

NR
Baguete para Vidro Rodapé
1.030 mm
1.185 mm
1.185 mm

CORES

Branco Neve

Rúpia

Areia Jundiaí

Areia Pérola

Cinza Ocidente

Cinza

PADRÕES
EUCAPLAC UV

Branco Max

Cristal

Areia Jundiaí

Linho

FORMIDUR BP PLUS

Branco Max

Maple Lyon

Ciliegio Claro

Carvalho Maiorca

PAINEL CRU

Cristal

OUTRAS LINHA DE DIVISÓRIAS EUCATEX
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LINHA NOVITÁ

Teka Milano

Preto

DIVISÓRIAS
GYPSUM
ST
Benefícios
Benefícios

As chapas Gypsum® ST possuem bordas rebaixadas e são exclusivas
para sistemas de paredes, forros e revestimentos internos Gypsum®
Drywall, atendendo todos os requisitos exigidos na Norma ABNT NBR
14.715.
As chapas Gypsum® ST possuem bordas rebaixadas para facilitar o tratamento das juntas entre chapas. O seu miolo é composto por uma substância química à base de gesso Gypsum® misturado a outros aditivos.
Elas são identiﬁcadas por sua cor cinza claro e podem ser encontradas
em diferentes medidas e espessuras, o que garante a versatilidade de sua
aplicação.

Ecologicamente
Ecologicamente
amigável
amigável

Conforto
Conforto
acústico
acústico

Conforto
Conforto
térmico
térmico

Resistência
Resistência
a
a impacto
impacto

Resistência
Resistência
a
a cargas
cargas

Fácil
Fácil
acabamento
acabamento

Aceita
Aceita
pintura
pintura

Chapa
Gypsum®ST
ST Standard
Standard
Chapa
Gypsum®

OUTRAS LINHAS DE DIVISÓRIAS DRYWALL GYPSUM
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CHAPA GYPSUM ST WAVE (6,5MM)
CHAPA GYPSUM ST STANDARD (12,5MM)

CHAPA GYPSUM ST FORRO FGA(12,5MM)
CHAPA GYPSUM ST FORRO TOP(12,5MM)

Rodapés
NOSSOS PRODUTOS
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LINHA MODERNA
A Linha Moderna é uma coleção de perﬁs decorativos fabricados pela
Indústria Santa Luzia com base em princípios sustentáveis como a
economia circular e logística reversa.A sua residência ou seu escritório, vai ganhar um toque de charme e elegância com os produtos da
linha moderna.

OUTRAS LINHA DE RODAPÉS SANTA LUZIA
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LINHA CLÁSSICA
COLEÇÃO ART DÉCO
COLEÇÃO INOVA
COLEÇÃO INOVA UBER

COLEÇÃO POP DECOR
COLEÇÃO BLACK
COLEÇÃO ALUMINIUM
COLEÇÃO OXI

COLEÇÃO RESERVA
COLEÇÃO NATURAL
LINHA REFORMA
COLEÇÃO COLORS

LINHA MAXX
Com toda sua qualidade, o Rodapé Durafloor combina com qualquer tipo
de piso ou parede e dá o tom de elegância que você merece. De simples
instalação e fácil limpeza, encontre o seu estilo e encante-se com a
beleza e soﬁsticação aos seus pés.
Fabricado com poliestireno, o rodapé da linha Maxx oferece o que há de
melhor em tecnologia e qualidade. Além de 100% sustentável, é à prova
d’água. Moderno e funcional, pode ser utilizado com qualquer tipo de piso
e seu design permite embutir e esconder a ﬁação, valorizando qualquer
tipo de espaço.

M-01

M-04

M-02

M-05

V-01*

M-03

Altura:
70/100/120/
150/200mm

Altura:
150/200mm

Altura:
100/150mm

Altura:
60mm

Altura:
70/100/150/200mm

Altura:
60/100/150mm

*O modelo V-01 tem 12mm de espessura e é indicado
para uso com pisos frios, madeiras, vinílicos e têxteis.

OUTRAS LINHA DE RODAPÉS DURAFLOOR
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LINHA ESSENCIAL
LINHA EASY

TRATAMENTO ACÚSTICO
NOSSOS PRODUTOS
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LÃ DE ROCHA

A lã de rocha THERMAX® é produzida a partir de matérias-primas abundantes na natureza (rocha basáltica e outros minerais) e recicladas (escória metalúrgica). Após sua fusão a 1500ºC, estes minerais são transformados em ﬁbras por centrifugação. Além disso, ela é incombustível, é quimicamente inerte, tem resistência à temperatura e fogo e possui baixa
condutividade térmica.
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LÃ DE VIDRO

As lãs de vidro ISOVER Wallfelt 4+ foram desenvolvidas para proporcionar
isolamento de paredes em sistemas de construção a seco: drywall e light
steel frame.
A linha Wallfelt 4+ traz 4 conceitos, inspirados na natureza, que garantem
qualidade e benefícios dos sistemas e produtos ISOVER:
1+ Conforto: mais macio e fácil de aplicar;
2+ Segurança: composto por material incombustível;
3+ Desempenho: excelentes características técnicas e atendimento às
normas;
4+ Sustentabilidade: fabricada com 65% de material reciclado e menor
emissão de gases ao meio ambiente.
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LÃ DE PET

A utilização da Lã de PET WALL TRISOFT é fundamental para potencializar e melhorar o desempenho acústico dos ambientes internos, podendo
superar o isolamento de construções tradicionais e de alvenaria.
100% reciclável, sustentável, a Lã de PET WALL TRISOFT atende a norma
de desempenho ABNT NBR 15.575 e aprovado no PSQ do PBPQH (Programa Setorial de Qualidade do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat).
Atóxica, antialérgica, não prolifera fungos, bactérias e nem mofo, tampouco retém umidade. É auto extinguível (possui classiﬁcação IIA-IT10 Corpo
de Bombeiros SP e laudo de reação ao fogo IPT n° 1.018.293-203) e não
necessita de equipamentos de proteção individuais especiais para sua
instalação, podendo o instalador utilizar suas vestimentas de costume.
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ACÚSTICA XXI
RANHURADOS E PERFURADOS

ACÚSTICA XXI® é um sistema de revestimento acústico para paredes e
forros. Osrevestimentos são produzidos em MDF Standart, MDF Ignífugo
classe II-A e MDF Hidrófugo para areas úmidas, com acabamentos que
podem ser melamínicos, laminados em madeira natural ou laqueados,
oferecendo uma grande versatilidade decorativa, contando com todos
acabamentos e cores do mercado nacional, com a opção da aplicação do
retardante à chamas em sua superfície. Em seu verso, o véu acústico aplicado, para de forma segura e eﬁcaz garantir maior desempenho acústico.

Ambi 8

Ambi 16

Ambi 32

PERFURADOS

CF 6

CF 8

CF AL

OBLONGOS

CFR 48

CFR 128

CFR 216

QUADRADOS

CFQ 18x18

CFQ 24x24

CFQ 31x31

LINEARES
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Linear Acoustic 50

Linear Acoustic 80

Linear Acoustic 120

Sistemas Construtivos
NOSSOS PRODUTOS
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PLACA ETERPLAC
APLICAÇÕES
Produzidas por meio da tecnologia CRFS – Cimento Reforçado com Fio
Sintético –, as placas Eterplac apresentam características que as tornam
perfeitas para diversos tipos de projetos, desde obras comerciais e industriais até residenciais.

• Paredes internas e externas (áreas
secas e úmidas);
• Paredes para cisternas steel frame e
outros sistemas de fechamento;
• Fechamentos externos;
• Módulos construtivos (residencial,
comercial e industrial);

• Enclausuramento de estruturas;
• Revestimentos decorativos;
• Paredes curvas;
• Fachadas;
• Brises;
• Paredes diafragma;
• Beirais;

• Sidings;
• Divisórias sanitárias;
• Shafts;
• Forros;
• Caixilharias.

• Não apodrece, nem oxida;
• Rapidez de montagem;
• Facilidade no manuseio e corte;

• Aceita diversos tipos de
acabamento.

VANTAGENS
• Resistência a impactos;
• Resistência a intempéries e umidade;
• Imune a insetos e roedores;

ACABAMENTOS
ESPESSURA (MM)
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4

LARGURA (M)

COMPRIMENTO (M)

PESO (KG)

PESO/M2 (KG)

6

1,20

2,00
2,40
3,00

24,4
29,4
36,7

10,2

8

1,20

2,00
2,40
3,00

32,6
39,2
49,0

13,6

10

1,20

2,00
2,40
3,00

40,8
49,0
61,2

17

12

1,20

2,00
2,40
3,00

49,0
58,8
75,4

20,4

• Tintas e vernizes;
• Argamassas;
• Texturas;
• Revestimentos cerâmicos;
• Porcelanato;
• Laminados melamínicos;
• Pastilhas.

PAINEL WALL DECORLIT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O Painel Wall é o produto ideal para utilização em lajes
secas e mezaninos, sendo a melhor escolha para uma
obra rápida, limpa e sem desperdício – as lajes secas
de painéis wall sobre viga I, perﬁs de steel frame, perﬁs
de aço pesado ou vigas de madeira maciça, substituem
lajes pré-moldadas de concreto com mais rapidez de
execução, sem sujeira, sem escoramento, e permite
acabamento imediato após a instalação.

Painel Wall 2.500 x 1.200 x 40mm

Aplicações: Mezaninos e Lajes Secas, Passarelas Internas, Paredes e

Divisórias Técnicas, Containers, Conﬁnamentos Acústicos.

APLICAÇÕES

Mezanino
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Laje
Seca

Parede e
Divisória
Técnica

Conﬁnamento
Acústico

Shopping
e Loja

Escola e
Universidade

Cinema

Fachadas em ACM
NOSSOS PRODUTOS
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FACHADAS EM ACM

TECBOND

®

Branco Neve Brilho

O ACM (Chapas de Alumínio Composto) por si só é considerado com um tipo
de revestimento de alumínio de alta resistência, uma vez que a sua constituição única promove diversos benefícios com a leveza necessária a sua versatilidade.
Todos os produtos Tecbond® são constituídos por duas chapas sólidas de
ligas de alumínio que são unidas por um núcleo de polietileno de baixa densidade. O Tecbond garante a mais alta tecnologia dentro dos padrões ISO
9001; 2000. O processo de pintura utilizado é o coilcoating, que garante a
mais alta durabilidade da cor.
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SEDE DIVIFORRO
Fachada em ACM
São Luís - MA

Amarelo Real Brilho

Branco Neve

Cinza Ral 7037

Cinza Escuro

Preto Carbono Brilho

Preto Carbono

Amarelo Real

Laranja Silvestre

Vermelho Intenso Brilho

Vermelho Intenso

Rubi

Azul Claro Brilho

Azul Royal

Verde Escuro

Cinza Metálico

Azul Marinho Brilho

Azul Marinho

Azul Noturno

Verde Folha

Cinza Acetinado

Graﬁte Chumbo

Graﬁte Metálico

Champagne Metálico

Bronze Indiano

Madeira Mogno

Madeira Sucupira

Cinza Gray

Madeira Mogno

Madeira Sucupira

Madeira Imbuia

Espelho Prata

Prateado Escovado

Vinho Cintilante

Branco Bariloche

Cinza Torres

Leomarine

Pulma

Verde BR

Terracota Vulcano

Concertinas
NOSSOS PRODUTOS
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CONCERTINAS

As concertinas Minasul são feitas de aço galvalume galvanizado, são inoxidáveis e ajudam a proteger você e sua família. Disponíveis nas modalidades clipadas e simples, possuem arame interno de alta resistência, tudo
pensado na proteção do seu patrimônio.
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FECHADURAS
NOSSOS PRODUTOS
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FANO 803

Campeã absoluta de vendas! Fano 803 possui
excelente custo-benefício, grande variedade de
modelos e prêmios que comprovam sua qualidade e segurança.

Composição

Aço ABNT 1010
Zamac
Aço Inox
Latão
Plástico de Engenharia
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EXTERNA
Máquina 803

Acessórios

• Chave
• Cilindro Bi-Partido
de Pinos ou Gorje
• Maçanetas
• Espelhos
• Contra testa

ACESSÓRIOS

Além de todos esses produtos apresentados, tamém trabalhamos
com uma variedades de acessórios para auxiliar na sua obra
• Dobradiças;
• Parafusos;
• Buchas;
• Brocas
• Disco de corte
• Pitão
• Perﬁl
• Emenda para canaleta

56

OBRAS REALIZADAS

SEDE DIVIFORRO
Fachada em ACM
São Luís - MA
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HOSPITAL GERAL MARIA BRANDÃO
Piso vinílico, bate-maca e rodapé
Bacabal - MA

LICEU CODOENSE
Forro de lã de pet
Codó - MA

®

Desde 1994.

