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O que é a cortiça? 

Um verdadeiro milagre da natureza ! 

 
A cortiça é proveniente da casca do sobreiro. Esta é 

retirada do tronco através de processo manual, sempre 
sem causar qualquer dano à árvore. 

.  
 

A cada nove anos a casca renova-se, o que faz 
dela um recurso renovável e sustentável. 

 
A cortiça é ideal no que respeita à crescente 

busca pela conservação dos recursos naturais. 
. 



PRODUÇÃO DE CORTIÇA NO MUNDO & AREA DE FLORESTA  

O que é a cortiça? 
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…by stripping the 
bark of thousands of 
cork oak trees every 
year.  
 
 
This is an essential 
process for the tree to 
live more  than 150 
years. 

TEM CARACTERISTICAS UNICAS 

Excelente isolante acústico, térmico e Vibrático  

Impermeável  

Resistente à combustão - não propaga o fogo  

Excelente elasticidade e compressibilidade  

Leveza  

Flutuabilidade  

Sem odor 

O que é a cortiça? 



40 milhoes de celulas cheias de ar por cm3 

Cortiça 

Dá-se vulgarmente o nome de cortiça ao súber ou tecido 
suberoso originado pela actividade do felogénio 

Trata-se de uma casca ou capa protectora que desempenha na 
árvore a função de epiderme 

As propriedades da cortiça decorrem naturalmente da sua 
estrutura e da composição química da membranas celulares: 

Na estrutura alveolar da cortiça Geralmente hexagonais, sendo a 
sua forma a de um sólido irregular com catorze faces. Cada 
centímetro cúbico contem 40 milhões de células 

O facto do tecido suberoso conter 89,7% de matéria gasosa faz com 
que a sua densidade seja extremamente baixa, o que explica a 
desproporção entre o volume e o peso desta matéria prima 

O segredo da cortiça: células cheias de ar 

O que é a cortiça? 

TEM CARACTERISTICAS UNICAS 
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A cortiça quando é extraída não é toda igual. No que depende 
apenas do ciclo  de vida das arvores, temos três tipos de cortiça: 

1 - Virgem – (1º descortiçamento) 
A extracção de cortiça virgem é feita quando os sobreiros acontece 
quando a árvore atinge 25 a 30 anos de idade.  Esta Cortiça tem uma 
textura irregular;  Aplicações: pavimentos e aglomerados 

2 - Secondeira - (2º descortiçamento depois da virgem) 
Colhido depois de 9 anos (mínimo) da virgem- A Cortiça tem uma 
textura mais regular;  Aplicações: pavimentos e aglomerados 

3- Amadia - (3º e Subsequentes descortiçamentos) 
Cada  9 anos (mínimo) depois da secundeira e durante 200 
anos - A Cortiça de melhor qualidade é obtida durante esta 
fase. Aplicações: rolhas de cortiça natural 

Tipos de cortiça 

DESCORTIÇAMENTO 

O que é a cortiça? 

TEM CARACTERISTICAS UNICAS 
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Admirável matéria prima 

100% natural 

100%  reciclável 

100% biodegradável 

A Cortiça 

O que é a cortiça? 

TEM CARACTERISTICAS UNICAS 



A Árvore Assobiadeira   

A cidade de Montijo localizada  na região de Alentejo em 
Portugal, é casa do maior sobreiro do mundo. Chamado a 
árvore assobiadeira, pelo numero  incontável  de aves que se 
empoleiram e nidificam na sua copa. A Árvore Assobiadeira tem 
mais de 200 anos. 

considerando que a produção media de uma única árvore é de 
80 kg, uma única colheita desta árvore em particular 
regularmente produz em media 900 kg de cortiça,  

Um sobreiro pode produzir cortiça até aos 150/200 anos de 
idade, durante este tempo pode ser descortiçado de 15 a 18 
vezes.  

O MAIOR SOBREIRO DO MUNDO 

O que é a cortiça? 



A CORTIÇA ESTÁ NA MODA! 

O que é a cortiça? 



Pode ser encontrada por toada a parteF700, 
 o novo conceito de carro da Mercedes. 

 

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA! 

O que é a cortiça? 



Em acessórios de moda… 

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA! 

O que é a cortiça? 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://fantastictoe.com/images/cork.gif&imgrefurl=http://www.fantastictoe.com/shoe-blog/morning-shoe-report-cork-shoes-for-spring-plus-manolo-blahnik-neon-pumps.html&usg=__qPRz1fv9DXEig_qQDZHiAfPwmCA=&h=169&w=150&sz=11&hl=pt-PT&start=35&um=1&tbnid=eJHH4gWRrLsXWM:&tbnh=99&tbnw=88&prev=/images?q=cork+shoes&ndsp=18&hl=pt-PT&sa=N&start=18&um=1
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Em objectos de design contemporâneo... 

 

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA! 

O que é a cortiça? 
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Em exposições nos mais famosos 

museus de arte moderna 

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA! 

O que é a cortiça? 
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Em luxuosos catamarans… 

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA! 

O que é a cortiça? 



QUEM É O GRUPO AMORIM? 



GRUPO AMORIM 

O  maior  produtor de mundial produtos de cortiça 



GRUPO AMORIM 

 

PRESENÇA GLOBAL 



AMORIM GROUP 

DIVERSIDADE DE CLIENTES 

http://www.diageo.com/pageengine.asp?site_id=0&section_id=0&status_id=3000&page_id=1015
http://www.cbrands.com/index.jsp
http://www.fosters.com.au/corporate/


GRUPO AMORIM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 



A floresta de sobreiros em Portugal, (750,000 hectares), conhecido como 
"Montado", é uma típica paisagem ibérica que constitui a base de um sistema 
ecológico único no mundo, contribuindo para a sobrevivência de muitas 
espécies da fauna autóctone e para a salvaguarda do ambiente 
 
Este ecossistema inclui várias espécies de formigas, abelhas, borboletas e 
répteis, bem como o lince ibérico, a espécie de felino mais gravemente 
ameaçada de extinção do planeta. Destaca-se ainda a elevada variedade de 
aves, algumas delas igualmente ameaçadas, como é o caso do Lince Ibérico, 
Águia de Bonelli, Abutre negro, Cegonha preta, Águia imperial 

AMORIM GROUP 

Amorim com o sentido do desenvolvimento 
sustentável 



O montado desempenha um papel importante no combate 
às alterações climáticas. O montado português representa 
um sumidouro de cerca de 5 milhões de toneladas de CO2 
cerca de 5% das emissões totais do País; 
Isso mostra um exemplo único de um desenvolvimento 
verdadeiramente sustentável 

GRUPO AMORIM 

Amorim com o sentido do 
desenvolvimento sustentável 



A cortiça contribui para a sustentabilidade ecológica, o 
desenvolvimento económico e social na região 
mediterrânica.  
 
Segundo a WWF, mais de 100 000 pessoas dependem da 
produção de cortiça. 
 

FSC Forest Management System 
 

CORTICEIRA AMORIM é um dos principais promotores 
da certificação FSC de sistemas de gestão florestal em 
Portugal e as suas principais unidades industriais já 
obtiveram a certificação FSC. . 

GRUPO AMORIM 

Amorim com o sentido do 
desenvolvimento sustentável 



AMORIM REVESTIMENTOS  



 Nº de pessoas:    650 

 Áreas de produção(2008):   3 unidades, área coberta  
   120.000 m2 

 Capacidade produtiva:    10 M m2  

 Quota de mercado:   65% pavimentos de cortiça 

 Volume de negócios :       Euro 130 M  

 Presença no mundo:       55 countries 

AMORIM REVESTIMENTOS  

Principais indicadores 2011  



AMORIM REVESTIMENTOS  

Amorim com o sentido do 
desenvolvimento sustentável 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Gases de efeito de estufa 

No ciclo de vida um m2 de produto, os pavimentos de 

madeira emitem 2,5 a 4 vezes mais CO2 que um 

pavimento de cortiça, 

 enquanto as emissões de CO2 do pavimento vinílico são 

6,5 a 11 vezes superiores. 

 

Amorim com o sentido do 
desenvolvimento sustentável 



Certificações 
GREENGUARD Children & Schools 

Programa de certificação de sistemas de produtos de 
baixa emissão de materiais de construção de interiores, 
mobiliário, e acabamento. Todos os produtos 
Certificados GREENGUARD  foram testados em relação 
ao seu desempenho e emissões de produtos químicos e 
podem ser encontradas no Guia de Produtos Online 
GREENGUARD. 

AMORIM REVESTIMENTOS  

Amorim com o sentido do 
desenvolvimento sustentável 



Eco Mark  
 
É a marca que associa o produto que está disponível na 
nossa vida diária, a um bem que está certificado em 
como contribui para a preservação ambiental em 
termos de menor carga ambiental. Também é destinado 
para os consumidores fazerem  uma escolha ambiental - 
a escolha do produto amigável, e também considerar a 
relação da vida e do ambiente. 
 
Só os nossos produtos colados (CP) estão certificados 

AMORIM REVESTIMENTOS  

Certificações 
Eco Mark 

Amorim com o sentido do 
desenvolvimento sustentável 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Certificações 
Das Kork Logo 

A associação alemã “Cork Association” (DKV) foi 
fundada em 1985: o objectivo da organização visa, por 
um lado, garantir a qualidade dos produtos de cortiça 
(tais como revestimentos, materiais de isolamento) e, 
por outro lado, a optimização dos processos de 
produção e apoio a iniciativa de projectos de 
desenvolvimento.  
 Em cooperação com o eco-INSTITUT , em 1997, o DKV 
desenvolveu o logotipo para cortiça, o único e  a única 
marca de qualidade  válida especialmente para 
pavimentos de cortiça. A marca garante a qualidade dos 
produtos, ecologia, sustentabilidade e reúne todos os 
requisitos técnicos e químicos e as normas europeias 
como por exemplo, em termos de emissões de 
poluentes. 
 

Amorim com o sentido do 
desenvolvimento sustentável 



Stock de matérias primas  &  Pre-trituração 

AMORIM REVESTIMENTOS  

PROCESSO PRODUTIVO 



Stock 
AMORIM REVESTIMENTOS  

A essência do piso de cortiça 



AMORIM REVESTIMENTOS  

O que define o conforto nos pavimentos? 

A essência do piso de cortiça 

Comforto 

Conforto 
inicial vs 
conforto 

final 

Estável e 
flexível ao 
impacto 

Reduz o 
cansaço 

Reduz a 
dor nos 

membros 
inferiores 



 

AMORIM REVESTIMENTOS  

A essência do piso de cortiça 

UM AMBIENTE ACOLHEDOR 

Thermal Comfort 

0 1 2 3 4 5

Ceramic

Laminate

Wood

Cork

Carpets

Cool Warm 

As características únicas de isolamento térmico da cortiça 
mantêm a temperatura ideal do pavimento durante todo 
o ano, assegurando um ambiente mais acolhedor e 
confortável com redução dos custos de energia. 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Pavimentos Wicanders vs. 
Concorrência Um estudo do 
IBV sobre conforto térmico 

1 

Very cold 

Cork 
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Amorim Cork 

Glue down HPS 

Amorim Cork 

Glue down WRT 

Amorim Wood-on-Cork 

WRT 

Amorim Wood-on-Cork 

HPS 

Laminate 

PVC Tiles 

Linoleum 

Carpet 

Ceramic 

Wood 

Granite 

Propriedades térmicas 

Amorim Cork  

Floating WRT 

Cork Parquet varnished 

Cork Parquet oil 

A essência do piso de cortiça 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Propriedades térmicas 

Pavimentos de cortiça Amorim Cork Floors vs. 
concorrência – Sentir o conforto 

O Estudo mostra a transferência de calor dos diferentes 
pavimentos em contacto com o pé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados mostram que a cortiça é o material que 
transfere a menor quantidade de calor. 

BEFORE

AFTER CONTACT FOR TWO MINUTES

CORK WOOD VINYL CERAMIC

BEFORE

AFTER CONTACT FOR TWO MINUTES

CORK WOOD VINYL CERAMIC

BEFORE

AFTER CONTACT FOR TWO MINUTES

CORK WOOD VINYL CERAMIC

BEFORE

AFTER CONTACT FOR TWO MINUTES

CORK WOOD VINYL CERAMIC

A essência do piso de cortiça 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Propriedades Acústicas 

A essência do piso de cortiça 

O pavimento de cortiça reduz o ruído dentro de uma sala, 
bem como as vibrações entre as salas. 

 

A estrutura alveolar da cortiça composta de matéria gasosa, 
absorve os ruídos, as vibrações 



AMORIM REVESTIMENTOS  

UMA ESCOLHA SAUDÁVEL 

A essência do piso de cortiça 
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As características amortecedoras da cortiça aliviam a 
pressão sobre os pés, articulações, pernas e costas. Além 
disso, a cortiça tem qualidades antibacterianas tornando 
o pavimento antialérgico. 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Propriedades Biomecânicas- Rigidez/Fadiga 

Um pavimento de cortiça é muito confortável devido à 
sua flexibilidade genuína e inerente. É muito agradável ao 
toque, mesmo andando descalço, e suficientemente 
estável para reduzir a fadiga e proporcionar ao 
movimento um conforto único. 

Rigidez/Fadiga 

High                                         Low 

A essência do piso de cortiça 



Absorção do choque = conforto Flexibilidade = conforto Baixo impacto no calcanhar = 

conforto 

AMORIM REVESTIMENTOS  

Comforto = Cortiça 

A essencia do piso de cortiça 



Cozinhas 

AMORIM REVESTIMENTOS  AMORIM REVESTIMENTOS  

Pavimentos de Cortiça… escolha perfeita 

Durável e resistente aos riscos 
 
Resistente à combustão  

não propaga o fogo  
não liberar gases tóxicos 
 

Absorve impacto 

A essência do piso de cortiça 



Quartos 

AMORIM REVESTIMENTOS  AMORIM REVESTIMENTOS  

Vasta opções de design 
 
Não provocam alergias  
 
Anti estático 
 
Não retém a sujidade 
 
Quente sob os pés 
 
Reduz a perda de calor 

A essência do piso de cortiça 

Pavimentos de Cortiça… escolha perfeita 



AMORIM REVESTIMENTOS  AMORIM REVESTIMENTOS  

Caves 

Retêm o calor 
 
Resistente a fungos e bolor 
 
Fácil manutenção 

A essência do piso de cortiça 

Pavimentos de Cortiça… escolha perfeita 



AMORIM REVESTIMENTOS  AMORIM REVESTIMENTOS  

Quartos de crianças 

Quente sob os pés 
 
Silencioso 
 
Não provocam alergias  
 
Fácil Manutenção 
 
Resistente a fungos e bolor 

A essência do piso de cortiça 

Pavimentos de Cortiça… escolha perfeita 



Na moda 

Atractivo 

Aconcheg
ante 

Original 

Fascinante 

AMORIM REVESTIMENTOS  AMORIM REVESTIMENTOS  

Porque é que o pavimento de cortiça é perfeito para as decorações modernas? 

A essência do piso de cortiça 



AMORIM REVESTIMENTOS  

A essência do piso de cortiça 



AMORIM REVESTIMENTOS  

A essência do piso de cortiça 



AMORIM REVESTIMENTOS  

A essência do piso de cortiça 



AMORIM REVESTIMENTOS  

A essência do piso de cortiça 



AMORIM REVESTIMENTOS  

A essência do piso de cortiça 



PRODUTOS AMORIM REVESTIMENTOS 



Sistemas de instalação 

Soluções Técnicas 

O sistema de encaixe 2G da Välinge é um dos sistemas mais 
utilizados e apreciados no mundo inteiro. Consiste num sistema de 
encaixe mecânico, firme e robusto, sem cola, instalado ao encaixar, 
em ângulo, tanto o lado longitudinal como o lado transversal. 
 

O Cork Loc&Fold, concebido para simplificar a instalação através 
de um “único movimento”, é de instalação rápida e fácil. Uma 
única manobra apenas e a placa fica instalada. Este sistema 
inovador encontra-se disponível na dimensão de 1220 x 140mm. 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 

Flooring Installation_Aug 10_340x240.mpg


Sistemas de instalação 

A tecnologia de encaixe 5G-C é o tipo de sistema Fold Down mais 
avançado, existente no mercado. Consiste num sistema de instalação, 
que necessita apenas de uma única acção, com um encaixe, em ângulo, 
na longitudinal, e um macho flexível que permite apenas pousar o lado 
transversal. Este sistema de  instalação é mais rápido e mais fácil do 
que os sistemas de instalação convencionais, inclusive, proporciona 
confirmação de instalação com um clique. Encontra-se disponível em 
ladrilhos na dimensão 605 x 445mm.. 
. 

Soluções Técnicas 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 

5G.mpg


Sistemas de instalação 

Fastconnect, apresenta o sistema revolucionário Grip-Strip. Com a sua cola 
sensível à pressão e o revolucionário sistema Grip-Strip, proporcionam uma 
simples e revolucionária forma de instalação deste novo pavimento de 
cortiça. Uma instalação fácil e rápida sem recurso a cola. Porque cada ladrilho 
se cola ao seguinte e não ao chão/subpavimento, este é passível de instalação 
em cima de quase qualquer tipo de subpavimento, tendo apenas 5.5mm de 
espessura. Fastconnect vem pronto a ser instalado e está disponível na 
dimensão de 600 x 450mm 

Soluções Técnicas 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 

FastConnect.mpg


A solução tradicional colada proporciona um maior conforto e reduz ao 
máximo o ruído dos passos. 
 
Pode ser aplicado em cima de pavimentos existentes, tais como painéis de 
madeira, cerâmica ou pedras, sendo ideal para projectos de renovação.   
Os produtos HPS e Vinylcomfort apenas requerem o uso de uma acrílica 
unilateral que poupa tempo e reduz as despesas de instalação, Pu ou WRT, 
requerem o uso de uma cola de contacto de base aquosa.  
 
 É muito importante ter certeza de que os subpavimentos são preparados 
de acordo com as instruções da Wicanders. Se precisar de ajuda, por favor, 
ver instruções instalação, preparação do subpavimento, na pagina da 
internet da Wicanders ou contacte o seu fornecedor. 
 
 

www.wicanders.com 

Soluções Técnicas 

Sistemas de instalação 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 



ACABAMENTOS 

Acabamento Xtreme WRT (Wear Resistance Technology) é a 
escolha certa para as áreas domésticas mais exigentes. Este verniz, 
amigo do ambiente, à base de um composto cerâmico, assegura 
uma resistência e longevidade excepcionais. 

Soluções Técnicas 

RESIDENTIAL COMMERCIAL 

Recomendado Não recomendado 

Sala de estar, 

cozinhas, quartos, 

sala de jogos, sala 

de jantar, … 

 

 

 

 

 

 

 

Pequenos 

escritórios,  

 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 



As características e atributos do Xtreme WRT são: 

Excepcional resistência aos riscos e ao desgaste 

Acabamento mate e com aspecto natural 

Previne o escorregamento (anti-derrapante) 

Resistente aos químicos e a manchas 

Boa protecção aos raios UV- (anti-fading) 

Baixa manutenção e aspecto natural, mate: 

Só precisa de um detergente suave e um aspirador de pó. 

Xtreme WRT reduz as marcas e os riscos. 

Reduz o custo do ciclo de vida. 

Brilho baixo dá ao pavimento um aspecto mais natural. 

Xtreme WRT cria um ambiente confortável e acolhedor. 

Soluções Técnicas 

ACABAMENTOS 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 



O acabamento HPS (High Performance Surface) foi especialmente 
desenvolvido para espaços com tráfego intenso, tais como espaços comerciais, 
empresariais e públicos. Esta superfície de elevada performance tem uma 
superfície resistente ao desgaste, combinada com a Tecnologia Nano-Grânulos, 
onde partículas minúsculas são embutidas na camada superior para melhorar 
as 
propriedades anti-deslizantes, de resistência a riscos, manchas e desgaste.
  

Soluções Técnicas 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 

ACABAMENTOS 

RESIDENCIAL COMERCIAL 

Recomendado Não Recomendado 

Quartos, Despensas, 
Halls interiores e de 
entrada, Quartos de 

criança, Salas de estar, 
Escritório, Cozinhas…. 

 

Salas de aulas, Escritórios, 
Lojas, Salas polivalentes, 
quartos de Hospitais, de 

hotel, Salas de conferência, 
Corredores de hotéis, Lojas 

de alto tráfego….  

 

 

 



Para espaços domésticos que requerem um aspecto natural e 
suave, o acabamento PU é a solução certa. Encontra-se disponível 
em pré-acabado, a terminar em obra e acabado para uso imediato. 

(a) Tem que ser envernizado com 1-2 camadas de f W-700 ouW-2000 ou outro verniz recomendado. 
(b) Tem que ser envernizado com 1-2 camadas de f  W-2000 ou outro verniz recomendado para estas áreas de uso. 

Soluções Técnicas 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 

ACABAMENTOS 



Para aqueles que pretendem uma solução standard, a opção lixado 
é aquilo que procuram. A superfície é preparada para ser acabada 
em obra, de maneira a que possa escolher o acabamento mais 
adequado às suas necessidades. 

Soluções Técnicas 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 

ACABAMENTOS 

(a) Tem que ser envernizado com 1-2 camadas de f W-700 ouW-2000 ou outro verniz recomendado. 
(b) Tem que ser envernizado com 1-2 camadas de f  W-2000 ou outro verniz recomendado para estas áreas de uso. 



Wicanders Portfolio 

PRODUTOS AMORIM 

REVESTIMENTOS 
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Corkcomfort 
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Corkcomfort 

 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Corkcomfort 
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Corkcomfort 
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Corkcomfort 
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Corkcomfort 

 



Corkcomfort 

 

PRODUTOS  AMORIM 

REVESTIMENTOS 

Dimensões 
1220 x 140 x 10,5mm 
905 x 295 x 10,5mm 
605 x 445 x 10,5mm 

 

 
• Design elegante e acolhedor 
• Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• Micro-biselado 4 lados (1220x140 / 605x445 ) 
• Até 25 anos de garantia 

 

1220 x 140 x 10,5mm 

605 x 445 x 12 mm 905 x 295 x 12 mm 



Dimensions 
1220 x 140 x 10,5mm 
905 x 295 x 12mm 
605 x 445 x 12 mm 
 

1220 x 140 x 10,5mm 

605 x 445 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm 
 

Corkcomfort 

 

 
• Design elegante e acolhedor 
• Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• Micro-biselado 4 lados (1220x140) 
• Até 15 anos de garantia 

PRODUTOS  AMORIM 

REVESTIMENTOS 



Dimensões 
600 x 450 x 5,5mm 

 

Corkcomfort 

 

 
• instalação fácil e rápida (cola sensível à pressão com sistema Grip-Strip) 
• Design elegante e acolhedor 
• Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• Biselado 4 lados 
• Até 10 anos de garantia 

 

PRODUTOS  AMORIM 

REVESTIMENTOS 

C:/Users/mpsousa/Desktop/presentation final/FastConnect.mpg


Dimensions 
600 x 300 x 3,2mm 
300 x 300 x 3,2mm 
600 x 450 x 3,2mm 

 

Corkcomfort 

 

• Design elegante e acolhedor 
• Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• instalação fácil e rápida com cola unilateral 
• Até 25 anos de garantia 

PRODUTOS  AMORIM 

REVESTIMENTOS 



Dimensions 
600 x 300 x 4mm 
600 x 450 x 4mm 

Corkcomfort 

 

• Design elegante e acolhedor 
• Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• Até 15 anos de garantia 

PRODUTOS  AMORIM 

REVESTIMENTOS 



Dimensions 
600 x 300 x 6mm 
600 x 450 x 4mm 

Corkcomfort 

 

 
 

• Design elegante e acolhedor 
• Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• 4 lados biselados 
• Até 10 anos de garantia 

PRODUTOS  AMORIM 

REVESTIMENTOS 



Dimensions 
600 x 300 x 4mm 

 

Corkcomfort 

 

 
• Design elegante e acolhedor 
• Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• Até 10 anos de garantia 

PRODUTOS  AMORIM 

REVESTIMENTOS 



AMORIM REVESTIMENTOS  

A linha de produtos Woodcomfort da combinação dos 

materiais mais naturais como a madeira e a cortiça 

garante ao seu pavimento conforto, sustentabilidade e 

glamour. 

Charming Styles 
with the comfort of cork 

Woodcomfort 
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Woodcomfort 

 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Woodcomfort 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Woodcomfort 
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Woodcomfort 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Woodcomfort 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Woodcomfort 



Dimensions 
1220 x 140 x 12mm 
 

PRODUCTOS 

AMORIM REVESTIMENTOS 
Woodcomfort 

 
• Verdadeiro pavimento sustentável de visual madeira com conforto da cortiça 
• Design elegante e acolhedor 
• Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• Micro-biselado 4 lados (2 lados micro-biselados nos clássicos) 
• Até 25 anos de garantia 

 



Dimensions 
900 x 150 x 3,2mm 

AMORIM REVESTIMENTOS 

PRODUCTS 
Woodcomfort 

 
• Verdadeiro pavimento sustentável de visual madeira com conforto da cortiça 
• Design elegante e acolhedor 
• Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável (só 0,7mm de madeira) 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• instalação fácil e rápida com cola unilateral 
• Até 25 anos de garantia 

 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Pela primeira vez, a arte de misturar a textura natural da 
cortiça com a mais recente tecnologia de imagem óptica 
permite alcançar um novo nível de reprodução da 
natureza. 
 
É impressionante como as cores naturais e nuances, 
veios e texturas de materiais naturais são replicados 
nas superfícies dos pavimentos com um nível de 
detalhe nunca antes visto.. 

Designed by nature 
with the comfort of cork 

Artcomfort 
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Artcomfort 
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Artcomfort 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Artcomfort 
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Artcomfort 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Artcomfort 
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Artcomfort 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Artcomfort 



PRODUTOS 

AMORIM REVESTIMENTOS 

Dimensões 
905 x 295 x 10,5mm 
605 x 445 x 10,5mm 
1220 x 185 x 10,5mm 

• reprodução autentica e natural das superfícies com textura natural da cortiça 
• materiais naturais são replicados  com um nível de detalhe nunca antes visto. 
• O verdadeiro pavimento sustentável de visual madeira ou de pedra a preços acessíveis 
• Cores naturais:  ‘state of the art’  em termos de qualidade de impressão 
• Grande estabilidade á luz / cores solidas 
• Reduzida repetição do design das placas que, incrivelmente, nunca se repete em mais 

de 20 painéis.) 
• Superior isolamento térmico e acústico 
• 4 lados micro-biselado 
• Até 25 anos de garantia ao desgaste 
 

Artcomfort 

605 x 445 x 10,5mm 
905 x 295 x 10,5mm 
1220 x 185 x 10,5mm 
 
 



Dimensões 
905 x 295 x 10,5mm 
605 x 445 x 10,5mm 
1220 x 185 x 10,5mm 

Artcomfort 

605 x 445 x 10,5mm 
905 x 295 x 10,5mm 
1220 x 185 x 10,5mm 
 
 

• reprodução autentica e natural das superfícies com textura natural da cortiça 
• materiais naturais são replicados  com um nível de detalhe nunca antes visto. 
• O verdadeiro pavimento sustentável de visual madeira ou de pedra a preços acessíveis 
• Cores naturais:  ‘state of the art’  em termos de qualidade de impressão 
• Grande estabilidade á luz / cores solidas 
• Reduzida repetição do design das placas que, incrivelmente, nunca se repete em mais 

de 20 painéis.) 
• Superior isolamento térmico e acústico 
• 4 lados micro-biselado 
• Até 15 anos de garantia ao desgaste 
 

PRODUTOS 

AMORIM REVESTIMENTOS 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Ultimate Luxury 
with the comfort of cork 

O sublime equilíbrio foi alcançado. Esta tecnologia de 
última geração combina visuais de vinyl de luxo com o 
conforto único da cortiça, atingindo excelentes 
reproduções de texturas naturais. 
Os visuais realistas de madeira e pedra desta colecção, 
com todos os benefícios da cortiça, são a escolha ideal 
para criar atmosferas confortáveis, acolhedores e serenas. 

Vinylcomfort 
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Vinylcomfort 
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Vinylcomfort 
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Vinylcomfort 
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Vinylcomfort 
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Vinylcomfort 
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Vinylcomfort 



 

AMORIM REVESTIMENTOS  

Vinylcomfort 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Vinylcomfort 



A resistente camada de desgaste de 0,5mm de espessura, aliada a 
um verniz acrílico de cura UV com partículas cerâmicas, asseguram 
uma excepcional resistência e longevidade. 
Esta solução atinge uma classe de uso 33, tendo sido desenvolvida 
para uma grande longevidade em áreas domésticas mas também 
em áreas de elevado tráfego como áreas comerciais, de negócio ou 
públicas. Os visuais com este acabamento UV cerâmico têm 4 
lados biselados. 

Acabamentos 

A resistente camada de desgaste de 0,3mm de espessura é 
combinada com um verniz acrílico de cura UV com partículas 
minúsculas embutidas na camada superior para melhorar as 
propriedades antideslizantes, de resistência a riscos, manchas e 
desgaste.  
 
Esta solução atinge uma classe de uso 32 e é ideal para as áreas 
domésticas mais exigentes ou comerciais de leve/médio tráfego. 

PRODUTOS 

AMORIM REVESTIMENTOS 
Vinylcomfort 



Acabamentos 

Específicas superfícies texturadas foram desenvolvidas de forma a 
oferecer um realismo notável para cada tipo de pavimento. Suave, 
genuíno ou escovado – inspirados nas tradicionais técnicas de 
acabamento da madeira e da pedra – os pavimentos Vinylcomfort vão 
de encontro ao seu desejo de um visual luxuoso. 

PRODUTOS 

AMORIM REVESTIMENTOS 
Vinylcomfort 



Dimensions 
905 x 295 x 10,5mm 
1220 x 185 x 10,5mm 

PRODUTOS 

AMORIM REVESTIMENTOS 
Vinylcomfort 

 
• Visuais realistas de madeira e pedra (com superfícies texturadas).  
• Baixo Nível de repetição dos desenhos (1.3mtr impressão) 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• Underlay de cortiça integrado 
• Até 25 anos de garantia (residencial) e 10 anos (comercial). 

 



Dimensions 
605 x 445 x 10,5mm 
1220 x 185 x 10,5mm 

PRODUTOS 

AMORIM REVESTIMENTOS 
Vinylcomfort 

 
• Visuais realistas de madeira e pedra (com superfícies texturadas).  
• Baixo Nível de repetição dos desenhos (1.3mtr impressão) 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• Underlay de cortiça integrado 
• 4 lados biselados 
• Até 25 anos de garantia (residencial) e 15 anos (comercial). 

 



Dimensions 
1230 x 150 x 6mm 

AMORIM REVESTIMENTOS 

PRODUCTS 
Vinylcomfort 

 
• Visuais realistas de madeira e pedra (com superfícies texturadas).  
• Baixo Nível de repetição dos desenhos (1.3mtr impressão) 
• Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite 

recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência 
Propriedades Biomecânicas – Conforto físico 

• Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia 
• Propriedades acústicas – Redução de ruído 
• 4 Lados micro biselado 
• Construção diferenciada Vinil+ Cortiça (única no mercado) 
• Reduz o efeito telegráfico. 
• Instalação fácil e rápida com cola unilateral 
• Até 25 anos de garantia (residencial) e 15 anos (comercial) 

 



AMORIM REVESTIMENTOS  

O Dekwall apresenta-se como uma alternativa aos 

convencionais Revestimentos, com soluções de parede 

em cortiça que transmitem o cenário acolhedor que 

procura para a sua casa 

Dekwall 
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Dekwall 
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Dekwall 

 



Dimensões 
600 x 300 x 3mm 

Dekwall 

 

Camada de protecção 

PRODUTOS 

AMORIM REVESTIMENTOS 



AMORIM REVESTIMENTOS  

É das suas florestas luxuriantes e exóticas que a natureza 
oferece um dos materiais mais singulares para o design, 
com o qual criámos uma colecção única de pavimentos de 
madeira. 
 
 A cada etapa do processo de fabricação, desde a selecção 
até ao acabamento, a Wicanders cria as mais avançadas 
soluções de pavimento em harmonia com a natureza. 

Parquet hardwood floors 
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Parquet hardwood floors 

 



AMORIM REVESTIMENTOS  

Parquet hardwood floors 
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Parquet hardwood floors 
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Parquet hardwood floors 
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Parquet hardwood floors 

 



O FSC® (Forest Stewardship Council®) é uma organização 
independente, não governamental e sem fins lucrativos criada 
para promover a gestão responsável das florestas mundiais. 
É um sistema de certificação que determina padrões reconhecidos 
internacionalmente, garantia da marca e serviços de acreditação 
às empresas, organizações e comunidades interessadas em 
silvicultura responsável. O selo FSC garante uma ligação credível 
entre produção e consumo responsável de produtos florestais, 
permitindo assim que os consumidores e o comércio tomem 
decisões de compra que beneficiam as pessoas e o ambiente e 
proporcionem um valor contínuo ao negócio. 
 
Para mais informações sobre o FSC: www.fsc.org 
 
A certificação florestal FSC assegura que a madeira usada num 
produto é proveniente de um processo de produção adequado ao 
ambiente, socialmente justo e economicamente viável e que 
cumpre com todas as leis aplicáveis.  

Parquet hardwood floors 

 

PRODUTOS 

AMORIM REVESTIMENTOS 

http://www.fsc.org/


A Wicanders, juntamente com todos os fornecedores envolvidos, 
procura continuamente soluções à altura dos seus próprios 
padrões 
elevados, optando por produtos sustentáveis e de alta qualidade, 
potenciados pelo uso de tecnologias de ponta. 
Ao escolher pavimentos de madeira Wicanders Parquet, pode 
sentir-se parte activa na protecção do meio ambiente, partilhando 
assim o constante compromisso da Wicanders para com o respeito 
pela natureza. 

Parquet hardwood floors 

 

PRODUTOS 
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Parquet Hardwood Floors 

OBRAS DE REFERENCIA NO MUNDO 

VTS_02_1.VOB


OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
Turquia 

Escritórios Louıs Vuıtton  
Vinylcomfort Home 



OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
Espanha 

Sagrada Família 
Corkcomfort Colado 



OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
Portugal 

Lojas Américo Tavar 
Vinylcomfort Home 



OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
Itália 

Museu Scienza e Tecnica  
Woodcomfort HPS 



OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
 Africa do Sul - Estúdio TV 

Corkcomfort  



OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
Africa do Sul  

Hotel 
Corkcomfort Colado 



OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
Turquia 

Volenia Choclate Café 
Vynilcomfort  



OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
Afica do Sul 

Matrix Yatch Catamaran 
Corkcomfort 



OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
Brazil 

Cantaloup Restaurant 
Woodcomfort  



OBRAS DE REFERENCIA 

NO MUNDO 
USA 

Frederics Aveda Hair Salon 
Corkcomfort  



 OBRIGADO POR TER ESTADO CONOSCO! 


