
CARPETE EM  
PLACAS MODULARES 
USO COMERCIAL



COMO ESCOLHER O CARPETE 
CERTO PARA ÁREAS COMERCIAIS?

• RÁPIDO PARA INSTALAR

• FÁCIL MANUTENÇÃO

• ESPECIFICAÇÃO COM SEGURANÇA

• ESTOQUE À PRONTA ENTREGA

Use CARPETE EM PLACAS. Além de versáteis, permitem diversas 
combinações e têm facilidade de troca ou reposição no caso de mancha 
irremediável ou desgaste. São de fácil transporte e instalação.



COR

A Beaulieu oferece uma gama de cores alinhada com as 
tendências mundiais. São padronagens contemporâneas e 
corporativas, versáteis em diversas combinações.

TONS FRIOS, VERDES, AZUIS, PRETOS, CINZAS E NEUTROSTONS QUENTES, BEGES E MARRONS

ASTRAL 
619 VOYAGER

ASTRAL 
621 COSMOS

INTERLUDE  
051 DUNA

INTERLUDE 
050 FENDI

SHADOW 
005 SUEDE

SHADOW 
006 VELVET

CITY SQUARE  
800 IMPALA

CITY SQUARE  
801 MALIBU

EQUINOX  
005 LEO

EQUINOX 
006 CAPRICORN

MISTRAL  
001 CAMEL

COLORSTONE  
082 BRECHA

COLORSTONE 
083 TURMALINA

5ª AVENIDA  
001 CHAMBERS

LINEA 
280 LEGACY

TENDENCY  
102 LONDON

LINEA  
281 MILANO

LINEA  
283 VOYAGE

MISTRAL  
002 LEMON

TENDENCY  
301 YELLOW

TENDENCY  
101 NEW YORK

5ª AVENIDA 
003 JEWEL

TENDENCY  
302 RED

MISTRAL  
005 MERLOT

TENDENCY 
201 SUBWAY

TENDENCY  
104 TOKYO

TENDENCY  
106 BERLIN

TENDENCY  
304 GREEN

LINEA  
285 STORM

LINEA  
282 TRACE

5ª AVENIDA  
004 OMNI

MISTRAL  
003 AURORA

5ª AVENIDA  
002 PENINSULA

COLORSTONE  
090 GRANITO

LINEA  
284 SECRET

TRENDS  
BLUE SKY

TENDENCY  
303 BLUE

MISTRAL  
007 BETUME

SHADOW  
004 MOKA

5ª AVENIDA  
007 PLAZA

5ª AVENIDA  
008 REGIS

TENDENCY  
105 DUBAI

SHADOW  
001 PLUSH

CITY SQUARE 
803 CROMO

MISTRAL  
004 VIOLET

MISTRAL  
006 ASH

TENDENCY  
103 PARIS

INTERLUDE  
053 GRIS

ASTRAL  
662 TITAN

INTERLUDE  
052 CELESTE

CITY SQUARE  
802 COBALT

EQUINOX  
004 AQUARIUS

EQUINOX 
001 TAURUS

ASTRAL  
661 GALAXY



USO

 CORREDORES COMERCIAIS • •

 ESCRITÓRIOS • •

 LOJAS • •

 DORMITÓRIOS - HOTÉIS • •

 BARES - HOTÉIS • •

 SALAS DE ESTAR - HOTÉIS • •

 RECEPÇÕES - HOTÉIS  •

 REPARTIÇÕES PÚBLICAS  •

 TEATROS  •

 ENTRADAS DE HOTÉIS E LOJAS  •

 HOSPITAIS E CORREDORES DE TREM  •

 ÁREAS DE ELEVADORES  •

Sendo esta tabela uma ajuda para selecionar o carpete ideal para seu ambiente, aconselhamos 
aos consumidores consultar um revedendor especializado para definir a melhor opção.

Deve-se levar em consideração se o carpete será instalado 
em local de alto tráfego de pessoas. Confira a resistência 
recomendada na grade de utilização abaixo.

COMERCIAL 
MÉDIO

COMERCIAL 
PESADO

Stainproof SDX
SDX- Solution Dyed 
Nylon é resistente a 
manchas. Possui maior 
durabilidade e solidez 
de cor. Antimicrobiano, 
antialérgico e resistente 
ao mofo e bolor. 
Ideal para ambientes 
que exigem mais 
desempenho e eficiência.

Resistain - SDN
Nylon de última geração, Resistain® 
é tinto em massa, evitando o 
processo pós tingimento tornando 
a fabricação mais sustentável. 
Resistain® tem maior solidez de 
cor, durabilidade prolongada e 
excelente performance.

Antron Lumena
Solution Dyed Nylon 6.6 é um 
filamento contínuo de alta tecnologia 
e elevada performace. Possui uma 
estrutura molecular mais densa o 
que resulta em fios mais resistentes 
a manchas, descoloração, desgaste e 
amassamento. As paredes dos fios são 
mais lisas amenizando a aderência da 
sujeira e facilitando a manutenção.

Stainproof - Carpete 
à prova de manchas
Os carpetes da Beaulieu 
que têm o selo Stainproof 
Miracle Fibre® são à prova 
de manchas e de rápida 
e prática manutenção. 
Peça uma demostração na 
revenda mais próxima.

FIOS

No uso comercial, os fios principais são nylon e polipropileno. O carpete 
de nylon é muito resistente a manchas e sujeiras, sendo adequado 
para todos os níveis de circulação e ainda podem ter propriedades 
antiestáticas, antialérgicas e antichamas. Já o polipropileno possui alta 
resistência abrasiva e não desgasta com facilidade. 



Membro
O Green Building 
Council Brasil, criado 
em julho de 2007, 
é uma organização 
não governamental 
criada para auxiliar 
no desenvolvimento 
da indústria da 
construção sustentável 
no País, utilizando as 
forças de mercado 
para conduzir a 
adoção de práticas de 
Green Building em um 
processo integrado de 
concepção, construção 
e operação de 
edificações e espaços 
construídos. Seus 
grandes desafios para 
os próximos anos são 
a consolidação de um 
programa educacional 
a nível nacional, 
a celebração de 
parcerias estratégicas 
para alavancar 
as atividades da 
ONG em território 
nacional, integrar 
todos os agentes do 
mercado de forma a 
propiciar um ambiente 
favorável à construção 
sustentável, seja 
frente incentivo fiscal 
ou financeiro, como 
também através 
da conscientização 
do cliente final de 
todo o processo, 
além de disseminar 
a certificação LEED 
adaptada à realidade 
brasileira, de forma a 
aumentar a eficácia 
do referido sistema no 
país.

Confiança
A SGS, órgão certificador 
credenciado pelo INMETRO 
e de reconhecimento 
Internacional, foi responsável 
pelas auditorias realizadas 
no Sistema de Gestão da 
Qualidade da Beaulieu do 
Brasil. A equipe de auditores 
da SGS, concluiu que a 
Beaulieu do Brasil estabeleceu 
e mantém seu sistema de 
gestão conforme os requisitos 
da Norma ISO 9001:2008. O 
objetivo da ISO 9001:2008 
é prover confiança de que 
o fornecedor, nesse caso, a 
Beaulieu do Brasil, poderá 
suprir, de forma consistente 
e repetitiva, bens e serviços 
de acordo com o pedido do 
cliente. Estamos felizes por 
esta conquista, pois representa 
o reconhecimento do nosso 
trabalho e a certeza de que 
estamos caminhando para a 
Qualidade Total.

Sustentabilidade
Acreditamos em um 
desenvolvimento 
sustentável e 
economicamente 
viável, socialmente 
responsável e 
culturalmente 
aceito. Esse é um 
compromisso 
construído e 
alcançado com  
ações práticas em 
nosso dia a dia.

Green Label Plus
O selo Green Label 
Plus®, emitido pelo 
instituto americano 
CRI (The Carpet and 
Rug Institute) certifica 
produtos com baixa 
emissão de orgânicos 
voláteis (VOC´s). 
Produtos com este selo 
atendem às exigência 
das conceituadas 
construções verdes 
(Green Building) e 
garantem uma qualidade 
de vida saudável em 
ambientes internos.

Fabricação no Brasil
Produtos à pronta entrega 
fabricados com orgulho 
no Brasil.

A Beaulieu, consolidada 
no mercado de carpetes 
no Brasil desde 2000, 
sempre acreditou e fez 
grandes investimentos 
em alta tecnologia para 
fabricação de produtos 
de alta qualidade.
O resultado disso é uma 
fábrica moderna, muito 
bem estruturada e 
preparada para atender 
todos os tipos de 
projetos. 
A linha de produção 
de carpete em placas 
Modular Bac é uma 
das mais modernas 
e bem equipadas da 
atualidade.

Beaulieu, acreditando e 
investindo no Brasil!

Meio Ambiente
A ISO 14001 é uma norma 
internacionalmente reconhecida 
que define o que deve ser feito 
para estabelecer um Sistema 
de Gestão Ambiental efetivo. 
A norma é desenvolvida com 
objetivo de criar o equilíbrio 
entre a manutenção da 
rentabilidade e a redução do 
impacto ambiental; com o 
comprometimento de toda a 
organização.

Performance
GARANTIA DE USO - 
10 ANOS: A Beaulieu 
do Brasil garante que 
este produto manterá, 
por 10 anos da data 
de compra original, no 
mínimo 90% do fio, 
desde que instalado 
e feita a manutenção 
adequadamente, 
sujeito às seguintes 
limitações: esta garantia 
não cobre cortes, 
queimaduras, rasgos 
ou danos causados por 
uso indevido, aplicação 
de produtos e/ou 
método de limpeza 
impróprios bem como 
falta de proteção 
em caso do uso de 
cadeiras de rodinhas 
e em escadas.As 
especificações técnicas 
do produto poderão 
variar de acordo com as 
tolerâncias normais do 
processo de fabricação 
e/ou pela aplicação 
de novas tecnologias. 
Eventuais variações não 
afetarão a qualidade 
e performance dos 
nossos produtos.

Garantia - 5 anos
GARANTIA DO 
PRODUTO - Todos os 
produtos têm garantia 
de 5 anos contra 
qualquer defeito 
latente de fabricação.

Qualidade ABNT 
Ambiental
O Programa de 
Rotulagem Ambiental da 
ABNT foi desenvolvido 
para apoiar um esforço 
contínuo para melhorar 
e/ou manter a qualidade 
ambiental através da 
redução de consumo de 
energia e de materiais, 
bem como a minimização 
de impactos de poluição 
gerados pela produção, 
utilização e disposição 
de produtos e serviços. 
Qualidade Ambiental 
ABNT (Associação 
Brasileira de Normas 
Técnicas)



CONNECT
104 - TOKYO 

A arquitetura moderna é 
infinitamente criativa, despojada 
e sem limites. Cores, formas 
e texturas dão vida aos mais 
incríveis projetos arquitetônicos. 
Tendency Collection nasce 
dessa vertente. Sem regras e 
com muita ousadia, a coleção 
reúne três padrões, onze cores e 
infinitas possibilidades. Energy, 
Connect e Vibrant. Carpetes 
modulares fabricados com a 
mais alta tecnologia disponível. 

CONNECT
105 - DUBAI 

CONNECT
106 - BERLIN 

CONNECT
102 - LONDON 

ENERGY
201 - SUBWAY

CONNECT
103 - PARIS 

  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Bouclé Scroll e * Tip Shear
 Tipo de fio 100% SND - Solution Dyed Nylon (PA)
 Peso do fio 660 g/m2

 Peso total 3880 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 4,0 mm
 Espessura total 7,0 mm (± 10%)
 Aplicação 5 (Comercial Pesado)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm | 5 m2/caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta Termoplástica Asfáltica

Tendency

A arquitetura moderna é 
infinitamente criativa, despojada 
e sem limites. Cores, formas 
e texturas dão vida aos mais 
incríveis projetos arquitetônicos. 
Tendency Collection nasce 
dessa vertente. Sem regras e 
com muita ousadia, a coleção 
reúne três padrões, onze cores e 
infinitas possibilidades. Energy, 
Connect e Vibrant. Carpetes 
modulares fabricados com a 
mais alta tecnologia disponível. 

* A linha Vibrant não possui acabamento Tip Shear

CONNECT
101 - NEW YORK 

VIBRANT
301 - YELLOW

VIBRANT 
302 - RED 

VIBRANT 
303 - BLUE 

VIBRANT 
304 - GREEN 

BEM VINDO
AO FUTURO

Stainproof SDX
SDX- Solution Dyed Nylon é 
resistente a manchas. Possui 
maior durabilidade e solidez de 
cor. Antimicrobiano, antialérgico 
e resistente ao mofo e bolor. Ideal 
para ambientes que exigem mais 
desempenho e eficiência.



  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Bouclé 
 Tipo de fio 100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
 Peso do fio 550 g/m2

 Peso total 3800 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 4,0 mm
 Espessura total 6,5 mm (± 10%)
 Aplicação 4 (Comercial Médio)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm | 5 m2/caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta Termoplástica Asfáltica

Protetores de carpete são necessários embaixo de cadeiras com rodinhas, assim como o uso de testeiras nas escadas.

285 - STORM

280 - LEGACY

Sua superfície texturizada, 
aliada a uma criteriosa 
combinação de cores, 
faz do Linea Modular Bac 
uma opção moderna com 
design exclusivo. Com 
ótimo custo benefício, é 
à prova de manchas e de 
fácil manutenção, sendo 
uma opção inteligente para 
espaços corporativos.

Linea

283 - VOYAGE281 - MILANO 284 - SECRET282 - TRACE

ESTILO 
MODERNO

Stainproof  
Carpete à prova de manchas
Os carpetes da Beaulieu que têm o 
selo Stainproof Miracle Fibre® são 
à prova de manchas e de rápida 
e prática manutenção. Peça uma 
demostração na revenda mais 
próxima.



  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Bouclé Scroll
 Tipo de fio 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
 Peso do fio 600 g/m2

 Peso total 3800 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 4,0 mm
 Espessura total 6,5 mm (± 10%)
 Aplicação 5 (Comercial Pesado)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm | 5 m2/caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta Termoplástica Asfáltica

004 - OMNI

003 - JEWEL

Inspirado no minimalismo, sob 
influências das artes, do design 
e da tecnologia, o carpete 5ª 
Avenida segue tendências dos 
padrões neutros e sóbrios, com 
toque refinado e elegante.
Disponível em rolo e em placas 
Modular Bac, traz harmonia 
e resistência para projetos 
corporativos de tráfego intenso 
que necessitam de um carpete 
de alto padrão.

5ª Avenida

DESIGN E 
ELEGÂNCIA

001 - CHAMBERS007 - PLAZA 002 - PENINSULA

008 - REGIS

Stainproof SDX
SDX- Solution Dyed Nylon é 
resistente a manchas. Possui 
maior durabilidade e solidez de 
cor. Antimicrobiano, antialérgico 
e resistente ao mofo e bolor. Ideal 
para ambientes que exigem mais 
desempenho e eficiência.



  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Bouclé
 Tipo de fio SDN – Solution Dyed Nylon (PA)
 Peso do fio 540 g/m2

 Peso total 3600 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 3,5 mm
 Espessura total 6,0 mm (± 10%)
 Aplicação 5 (Comercial Pesado)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm | 5m2 por caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta Termoplástica Asfáltica

Mistral é fabricado com fios de 
nylon (SDN) - Resistain®, que 
asseguram maior solidez de 
cor, baixo custo de manutenção 
e durabilidade prolongada. 
Ideal para projetos open 
space, Mistral possui excelente 
propriedade de isolamento 
térmico e acústico, além 
de proporcionar ambientes 
mais seguros e saudáveis. 
Este produto também está 
disponível em rolos de 3,66m. 
Consulte o nosso site para 
maiores informações.

003 - AURORA004 - VIOLET

Mistral

DIVERSIDADE
E ESTILO

002 - LEMON

001 - CAMEL005 - MERLOT007 - BETUME

Resistain - SDN
Nylon de última 
geração, Resistain® 
é tinto em massa, 
evitando o processo pós 
tingimento tornando 
a fabricação mais 
sustentável. Resistain® 
tem maior solidez de cor, 
durabilidade prolongada 
e excelente performance.

006 - ASH



  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Tip Shear Scroll
 Tipo de fio SDN – Solution Dyed Nylon (PA)
 Peso do fio 640 g/m2

 Peso total 3800 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 4,5 mm
 Espessura total 6,5 mm (± 10%)
 Aplicação 5 (Comercial Pesado)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm | 5 m2/caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta Termoplástica Asfáltica

004 - MOKA

Shadow

INOVAÇÃO

001 - PLUSH 005 - SUEDE006 - VELVET

Stainproof SDX
SDX- Solution Dyed 
Nylon é resistente a 
manchas. Possui maior 
durabilidade e solidez 
de cor. Antimicrobiano, 
antialérgico e resistente 
ao mofo e bolor. Ideal 
para ambientes que 
exigem mais desempenho 
e eficiência.

Inovador pela nuance 
de suas cores, Shadow 
possui um efeito natural de 
sombreamento, originário 
do processo de tosagem. 
Desenvolvido para alto 
tráfego, com construção 
Tip Shear, Shadow é uma 
opção elegante e refinada 
para ambientes que exigem 
carpete de alto padrão.



  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Bouclé Scroll
 Tipo de fio SDN – Solution Dyed Nylon (PA)
 Peso do fio 660 g/m2

 Peso total 3800 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 4,5 mm
 Espessura total 6,5 mm (± 10%)
 Aplicação 5 (Comercial Pesado)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm | 5m2 por caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta térmoplastica Asfáltica

Interlude, além de ser uma 
solução inteligente e prática, 
é fabricado com fios Antron 
Lumena® [SDN] Solution Dyed 
Nylon ©Invista. Altamente 
resistente e durável, com 
design inovador e perfeita 
combinação de cores, 
Interlude® representa o que 
tem de mais contemporâneo 
para ambientes corporativos.

051 - DUNA

050 - FENDI

Interlude

Antron Lumena
Solution Dyed Nylon 6.6 é um 
filamento contínuo de alta tecnologia 
e elevada performace. Possui uma 
estrutura molecular mais densa o 
que resulta em fios mais resistentes 
a manchas, descoloração, desgaste e 
amassamento. As pardes dos fios são 
mais lisas amenizando a aderência da 
sujeira e facilitando a manutenção

052 - CELESTE

DESIGN E ALTA 
TECNOLOGIA

053 - GRIS



  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Bouclé Scroll
 Tipo de fio SDN – Solution Dyed Nylon (PA)
 Peso do fio 640 g/m2

 Peso total 3800 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 4,0 mm
 Espessura total 6,5 mm (± 10%)
 Aplicação 5 (Comercial Pesado)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm | 5 m2/caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta Termoplástica Asfáltica

006 - CAPRICORN

004 - AQUARIUS

A composição 
equilibrada de cores e 
o contraste delicado 
em seu desenho faz 
com que Equinox seja 
perfeito para espaços 
corporativos.

Equinox

DESEMPENHO 
E BELEZA

001 - TAURUS 005 - LEO

Stainproof SDX
SDX- Solution Dyed 
Nylon é resistente a 
manchas. Possui maior 
durabilidade e solidez 
de cor. Antimicrobiano, 
antialérgico e resistente 
ao mofo e bolor. Ideal para 
ambientes que exigem 
mais desempenho e 
eficiência.



  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Bouclé
 Tipo de fio SDN – Solution Dyed Nylon (PA)
 Peso do fio 540 g/m2

 Peso total 3760 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 4,0 mm
 Espessura total 6,5 mm (± 10%)
 Aplicação 5 (Comercial Pesado)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm / 5m2/caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta Térmoplastica Asfáltica

Fabricado no Brasil com 
certificação Green Label Plus®
City Square é a representação 
contemporânea do design e 
da valorização dos espaços 
corporativos e possui todas as 
características para atender os 
mais distintos tipos de projetos. 
Produto à pronta entrega, City 
Square® está disponível em 
cores que estão em sintonia com 
as tendências de decoração.

801 - MALIBU

802 - COBALT

City Square

CONTEMPORÂNEO

803 - CROMO800 - IMPALA



Astral Modular Bac garante 
ótimo desempenho e vida 
útil prolongada. Astral, já 
consolidado no mercado 
de carpete em rolo devido 
a sua alta durabilidade, é 
fabricado com fios de nylon 
Antron Lumena® [SDN] - 
Solution Dyed Nylon ©Invista. 
Este produto também está 
disponível em rolos de 3,66m. 
Consulte o nosso site para 
maiores informações.

  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Bouclé
 Tipo de fio SDN – Solution Dyed Nylon (PA)
 Peso do fio 600g/m2

 Peso total 3700g/m2 (± 10%)
 Espessura do pelo 3,0 mm
 Espessura total 6,5 mm (± 10%)
 Aplicação 5 (Comercial Pesado)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta Termoplástica Asfáltica

662 - TITAN

Astral

ALTA 
DURABILIDADE

661 - GALAXY 621 - COSMOS619 - VOYAGER

Antron Lumena
Solution Dyed Nylon 6.6 é um 
filamento contínuo de alta 
tecnologia e elevada performace. 
Possui uma estrutura molecular mais 
densa o que resulta em fios mais 
resistentes a manchas, descoloração, 
desgaste e amassamento. As 
paredes dos fios são mais lisas 
amenizando a aderência da sujeira e 
facilitando a manutenção



  Especificações Técnicas
 Construção Tufting Bouclé
 Tipo de fio 100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
 Peso do fio 700 g/m2

 Peso total 3800 g/m2 (± 10%)
 Espessura do pelo 3,5 mm
 Espessura total 6 mm (± 10%)
 Aplicação 4 (Comercial Médio)
 Largura Placas de 50 cm x 50 cm
 Inflamabilidade Norma ASTM 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
 Controle estático Permanente
 Acabamento Modular Bac Manta Termoplástica Asfáltica

Colorstone Modular Bac 
proporciona sofisticação e 
versatilidade em seus projetos. 
Fabricado com Stainproof 
Miracle Fibre®, é à prova 
de manchas e de rápida 
manutenção, além de ótimo 
custo benefício. Este produto 
também está disponível em 
rolos de 3,66m. Consulte 
o nosso site para maiores 
informações.

090 - GRANITO

082 - BRECHA

Colorstone

CUSTO
BENEFÍCIO

083 - TURMALINA

Stainproof  
Carpete à prova de manchas
Os carpetes da Beaulieu que têm o 
selo Stainproof Miracle Fibre® são 
à prova de manchas e de rápida 
e prática manutenção. Peça uma 
demostração na revenda mais 
próxima.



  Especificações Técnicas
 Construção Tufting – Bouclé Scroll
 Composição 100% Solution Dyed Nylon (SDN)
 Peso do fio 660 g/m2

 Peso total 3800 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 4,5mm (± 10%)
 Altura total 6,5mm (± 10%)
 Aplicação 5 (comercial pesado)
 Largura Placas de 50cm x 50cm/5m2 por caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM D 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (Norma DIN 54 345.3/1985)
 Controle estático Permanente

  Especificações Técnicas
 Construção Tufting – Bouclé Scroll
 Composição Stainproof Miracle Fibre® (PP)
 Peso do fio 600 g/m2

 Peso total 3800 g/m2 (± 5%)
 Espessura do pelo 4,0mm (± 10%)
 Altura total 6,5mm (± 10%)
 Aplicação 4 (comercial médio)
 Largura Placas de 50cm x 50cm/5m2 por caixa
 Inflamabilidade Norma ASTM D 2859
 Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (Norma DIN 54 345.3/1985)
 Controle estático Permanente

003 - BLUE SKY

Trends Entrada Modular Bac

Carpete fabricado com 
fio SDN, inerte em 
relação à proliferação 
de ácaros, fungos e 
outros microrganismos 
indicado para tráfego 
comercial pesado.

SAÚDE 

PROTEÇÃO 

Barreira de contenção para espaços 
corporativos. Ideal para utilização em 
entradas, sua principal função é reter 
as partículas externas indesejáveis 
protegendo os demais pisos do 
ambiente. Possui excelente custo-
benefício, diminui os altos custos de 
manutenção e melhora a qualidade 
do ar interno, evitando que a poeira 
fina circule pelo ar. Rápido e fácil de 
instalar, Entrada Modular Bac pode, 
quando necessário, ser substituído 
sem a necessidade de uma reforma.

003 - CHUMBO 002 - CINZA

001 - BEGE

Stainproof  
Carpete à prova de manchas
Os carpetes da Beaulieu que têm o 
selo Stainproof Miracle Fibre® são 
à prova de manchas e de rápida 
e prática manutenção. Peça uma 
demostração na revenda mais próxima.
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