
Essessãoprodutosquepropõemumrumodiferente
e apontam novas tendências no mercado de design,
decoração e arquitetura, seguindo uma linha
ecologicamente correta de aproveitamento de
materiais de madeiras de demolição, MDF e MDF
com acabamento em PET (resina composta de até
80% de material reciclado), materiais reaproveitados
de casas antigas e instalações de áreas rurais.

São desenvolvidos desenhos e acabamentos
diferenciados, apresentados em vários modelos e
formatos, customizados conforme projeto. Os
desenhos podem ser aplicados em dois tipos de
painéis. Características:
• Barreira contra mofos e cupins
• Barreira contra umidade e gordura
• Variedade de cores
• Resistência ao impacto

BIOMBOS
Sua aplicação é possível somente em áreas internas,
sendo perfeito para quem procura criar privacidade,
isolar áreas integradas e deixar o espaço mais bonito
e com muito estilo.

RODAPÉS
Os rodapés apresentam uma grande variedade de
tamanhos e desenhos. São apresentados nas
alturas de 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm e
têm comprimento de 2,40 a 2,70 metros. Alguns
com possibilidade de passa fio.

Painéis,biombos,rodapés,divisóriasdeambienteeforro

ARQUITETURA34
www.moteleiro.com.br

RicardoFreire
Arquiteto especializado em motelaria, está há 18 anos no mercado
Site: www.ricardofreire.com.br
E-mail: info@ricardofreire.com.br
Tel.: 11 5051-0097

FACHADAS / AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS
Os Painéis Cimentícios são compostos de Cimento
Portland, partículas de madeira, água, aditivos e
pigmentos. Muito utilizados em fechamentos de
edifícios comerciais e residências, esses painéis são
uma solução eficaz e duradoura para fachadas. Por
proporcionarem texturas e relevos únicos, também
são indicados para ambientes internos, como salas,
quartos, cozinhas e escritórios. Características:
• São aplicados em fachadas ventiladas, paredes
divisórias e estruturais, tetos e paredes internas
como revestimento decorativo;
• Excelentes isolantes acústicos e térmicos;
• Resistentes a cupins e ao fogo;
• Baixa permeabilidade e alta resistência
ao impacto.

FACHADAS
Painéis em TS. São fabricados sob uma tecnologia
única e produzidos em alta pressão e curados com
tecnologia EBC, o que confere características de
altíssima resistência à intempérie. Características:
• Variedade de cores disponíveis em quatro
linhas diferentes;
• Garantia de 10 anos para a estabilidade de cor;
• Produto antipichação;
• Baixa manutenção e fácil limpeza;
• Selo LEED e GREENGUARD.


