A nova geração de pavimentos laminados

www.aquastep.be

Aquastep é a ferramenta
ideal que lhe permite criar
um ambiente expressivo e
acolhedor num instante e
para sempre.

100% à prova de água
Aquastep com a sua completa gama de pavimentos 100% resistentes à água
oferece-lhe anos de conforto e um futuro sem problemas. Aquastep é resistente a
inundações, humidades e condensação. É perfeito para cozinhas, casas de banho,
lavandarias, hall’s, corredores, adegas, ... Aquastep é fabricado a partir de resinas
sintéticas de elevada qualidade. Não contém madeiras nos seus componentes. A
taxa de inchamento de Aquastep é de 0% em qualquer circunstância atmosférica.
Aquastep é também recomendado para projectos, como ginásios, restaurantes,
lojas, Spa’s... uma vez que reúne todas as especificações técnicas necessárias.

FÁCIL MANUTENÇÃO
O pavimento Aquastep pode ser limpo com água e sabão o que resulta num
pavimento extremamente higiénico. O pavimento fica livre de bactérias e é
completamente resistente a fungos, mofo e bolor (ideal para quem sofre de alergias).
A alta densidade da camada de superfície e a excelente resistência à água, previne
a sujidade de penetrar no pavimento.

	Você sabia que?
O pavimento Aquastep pode ser
instalado directamente na betonilha
mesmo sem a aplicação de uma
membrana anti humidade. A instalação
do pavimento Aquastep não necessita
de aclimatização antes de ser aplicado.
Quando tempo é dinheiro, Aquastep é
certamente a solução ideal.
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 Limed Oak - Original

Kembal Teak - Wood 4V

Aqua-Step Mini - Brasilia Sand

3

O SILENCIO NATURAL
A absorção de som no pavimento Aquastep é 30% superior à dos pavimentos
laminados tradicionais. Para além de que o pavimento Aquastep adapta-se à
temperatura ambiente de uma forma exepcional, o que o torna muito confortável
e acolhedor. Inspirado na natureza, os especialistas do pavimento Aquastep
transferiram a estrutura alveolar num conceito completamente novo: uma estrutura
de pavimento oca que absorve o som, conduz o aquecimento e potência a força
do produto.

FÁCIL E RÁPIDA INSTALAÇÃO
O pavimento Aquastep é de aplicação fácil e rápida graças a uma junta coextrudida, em combinação com o famoso sistema de encaixe patenteado
Uniclic, o melhor nesta categoria. O resultado é um pavimento com uma perfeita
estanquicidade. Este sistema de instalação, muito flexível, permite-lhe reinstalar o
seu pavimento várias vezes.
Com o pavimento Aquastep pode instalar grandes superficies até 900 m² (30x30m) sem
recorrer ao uso de juntas de expansão. Da casa de banho ao quarto, da cozinha à sala...
O resultado é uma melhoria estética com com uma perspectiva óptica de aumento do
espaço. Graças a esta fácil e rápida instalação não são necessários acessórios extra.

	Testemunho
Quem melhor para julgar as qualidades de um pavimento, que o gerente de um
famoso hotel na Europa? Para ser franco; “depois de uma procura tão exaustiva,
encontrámos o que procurávamos. Aquastep combina o conforto que os nossos
clientes procuram e a eficácia que os nossos funcionários apreciam. Este pavimento
é excepcional: dá-nos a higiene de um pavimento cerâmico e pode ser limpo com
equipamento industrial. Um excelente produto!”
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 Vendôme Oak - Wood 4V

Natural Oak - Original 
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White Pepper & Honey

Aquastep decors madeira
O acabamento Original não possui
bisel. As réguas encaixam na perfeição
porporcionando um efeito mais
geométrico.
O acabamento Wood 2V é biselado
ao longo das réguas. O acabamento
Wood 4V é biselado nos quatro lados
das réguas. As juntas em V dão uma
sensação de profundidade ao seu
interior.

Original

Wood 2v

Os decors Shipdeck são biselados ao
longo das réguas. As juntas pretas neste
acabamento, dão ao pavimento um
aspecto autêntico de um deck.

Beachhouse Oak

Natural Oak

Vendôme Oak

Versailles Oak

 Original - 167 BHF
 Wood 4V - 168 BHF4V

 Original - 167 NOF
 Wood 4V - 168 NOF4V

 Original - 167 VDF
 Wood 4V - 168 VDF4V

 Original - 167 VOF
 Wood 4V - 168 VOF4V

White Oak

Lounge Oak

Limed Oak

Sutter Oak

 Original - 167 WOF
 Wood 4V - 168 WOF4V

 Original - 167 OOF
 Wood 4V - 168 OOF4V

 Original - 167 LOF
 Wood 4V - 168 LOF4V

 Original - 167 SOF
 Wood 4V - 168 SOF4V

wood 4v

shipdeck
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 White Oak - Wood 4V
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Chocolate & cream

O estilo traduz o caracter.
Edward Gibbon, Sec. XVIII

Vintage Pine

Champagne Pine

Chambord Wallnut

Antracite Oak

 Original - 167 VPF
 Wood 4V - 168 VPF4V

 Original - 167 WHF
 Wood 4V - 168 WHF4V

 Original - 167 CWF
 Wood 4V - 168 CWF4V

 Original - 167 AOF
 Wood 4V - 168 AOF4V

Antique Pine

Antique White

Andiroba

Wengé

 Original - 167 APF
 Wood 2V - 268 APF2V

 Original - 167 AWF
 Wood 2V - 268 AWF2V

 Original - 468 ADF
 Wood 2V - 268 ADF2V

 Original - 167 WEF
 Wood 4V - 168 WEF4V

	Você sabia que ?
O pavimento Aquastep é um produto
amigo do ambiente. Possui a beleza de
um pavimento de madeira autêntica, sem
sacrificar uma única árvore. O Aquastep
é completamente reciclável, não contém
formaldeído nem pentaclorofenol.
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 Antracite Oak - Wood 4V
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Cherry on the Cake

O bom gosto é resultado
do bom senso.
Achille Poincelot, Sec. XIX

Kembal teak

Merbau

Astoria

Zebrano

 Original - 167 TKF
 Wood 4V - 168 TKF4V

 Original - 167 MBF
 Shipdeck - 368 MBFSV

 Original - 468 ASF

 Original - 468 ZEF

Samoa Teak

Natural Cherry

Rustical Oak

Elegant Beech

 Original - 167 STF
 Shipdeck - 368 STFSV

 Original - 167 NCF

 Original - 167 ROF
 Wood 4V - 168 ROF4V
 Shipdeck - 368 ROFSV

 Original - 167 BEF

	Você sabia que?
O pavimento Aquastep pode ser
instalado sem problema, em conjunto
com sistemas de aquecimento sob o
pavimento a água quente. Graças ás
suas características, conserva por mais
tempo o calor nas divisões.
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 Merbau - Original
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Wood grain structure

on the rocks

Informações técnicas

aqua-step mini
Os ladrilhos de cerâmica e pedra Aquastep garantem-lhe o mesmo conforto,
que os decors de madeira. Se pretende dividir opticamente a cozinha, escritório,
sala ou hall, então a combinação com os ladrilhos Aquastep são uma opção
interessante.

High wear resistant layer

Decorative film

Sem junta de dilatação pode combinar na perfeição um ladrilho com uma régua
do pavimento, o que lhe permite diversificar o seu interior.
Uniclic® system

Aqua-base underlayer

O acabamento pérola 4V é biselado nos quatro lados do ladrilho. Todos os
ladrilhos cerâmicos e de pedra possuem um acabamento pérola que realça o
acabamento natural dos ladrilhos.

High quality synthetic resin
with honey comb structure

Tamanho: 1200 x 167 mm / 47,24 x 6,57 inches
Espessura : 8 mm / 0,31 inches
Caixa: 8 réguas / 1,60 m² / 17,26 sq. ft.

Travertin Antracite

Brasilia Brown

 Pearl 4V - 410 TAP4V

 Pearl 4V - 410 BBP4V

Brasilia Sand

Travertin white

Beachstones

 Pearl 4V - 410 BSP4V

 Pearl 4V - 410 TWP4V

 Original - 167 BTP

1200 x 167 mm

Tamanho: 390 x 167 mm / 15,35 x 6,57 inches
Espessura : 8 mm / 0,31 inches
Caixa: 16 réguas / 1,04 m² / 11,22 sq. ft.

A espuma Aquastep.
Tamanho: 790 x 590 mm / 31,10 x 23,23 inches
Espessura : 3 mm / 0,12 inches
Caixa: 15 folhas/ 7 m² / 75,35 sq. ft.
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Wengé - Original 
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Será que o Aquastep funciona?

Aqua-Step

Outros laminados

Terá o Aquastep uma maior resistência à água, do que os
outros pavimentos laminados? Os maiores receios no que respeita aos

Quarto de circulo
Dísponivel em todos os decors
19 x 19 x 2350 mm
100% á prova de água

O quaterround é um rodapé elegantemente desenhado para tapar as gretas.

Aplique cola na parte de trás do quarto
de circulo e pressione contra a parede.

Em áreas húmidas aplique cola a toda
a volta.

pavimentos laminados, são a água, a condensação e a humidade, para os quais o
Aquastep assegura total fiabilidade. Aquastep é o criador e o primeiro produtor de
pavimentos laminados á prova de água. Aquastep pode ser aplicado em extensas
áreas residenciais e comerciais onde o tradicional pavimento laminado não é
aconselhado. Por isso a Aquastep oferece uma vasta garantia ao contrário dos
laminados tradicionais. O pavimento Aquastep pode ser limpo com água e sabão
garantindo uma taxa de inchamento de 0%. O pavimento fica livre de bactérias e
é completamente resistente a fungos mofo e bolor. Ideal para crianças que gostam
de brincar no chão, para quem sofre de alergias e para quem tem animais.

Será o Aquastepsuficientemente resistente? A alma da placa é constituida
por resinas de elevada qualidade, que em combinação com uma estrutura alveolar,
resulta numa elevada resistência ao impacto; IC3, a mais elevada classificação
nesta categoria. Resistente a grandes impactos e a queda de objectos. O que dizer
do sistema de encaixe? Graças à utilização do sistema uniclic, em combinação
com uma base de alta qualidade em resinas sintéticas, obtém-se uma resistência
à tracção na junta, muito superior à dos tradicionais laminados. Resultado, Juntas
perfeitas!

Aquastep necessita de perfis de expansão? Com o pavimento Aquastep

Rodapé
Dísponivel em todos os decors
12 x 70 x 2350 mm
100% á prova de água
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Um rodapé fi rme e minimalista com 7 cm
da altura. Ideal para novas construções
e renovação.

Clips de rodapé
Um sitema rápido, invisível e
substituível
1 saco: 30 clips

Possibilidade de ocultar cabos, graças
ao tubo invisível

pode instalar grandes superficies até 900m² (30x30m) sem recorrer ao uso de juntas
de expansão. Da casa de banho ao quarto, da cozinha à sala..... O resultado é
uma melhoria estética com com uma perspectiva óptica de aumento do espaço.
Graças a esta fácil e rápida instalação nao são necessários acessórios extra.
Assim, poupa dinheiro para além de ficar com mais tempo para desfrutar o seu
pavimento Aquastep.
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A Parcolys reserva-se o direito de fazer alterações ao material, dimensões e características sem aviso prévio. Direitos reservados. O conteúdo deste catálogo não pode ser reproduzido no seu todo ou em parte, sem autorização prévia do editor.
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O seu re ven d ed o r:

www.aquastep.be
Lounge Oak - Wood 4V

