
COLEÇÃO painéis 2013
ExCELênCia, bELEza E sustEntabiLidadE



Painéis de madeira Duratex: criados para 
valorizar os mais diversos projetos
a duratex é a maior indústria do hemisfério sul de painéis de madeira – 
com destaque para painéis de MdF, Mdp e Chapa de Fibra – e de louças e 
metais sanitários, com as marcas Deca e Hydra. O Durafloor, piso laminado 
de alta resistência, é líder no brasil em sua categoria, e recentemente a 
empresa lançou o Durafloor LVT, piso vinílico de última geração.

Os painéis duratex se destacam pela excelência, beleza e sustentabilidade. 
uma grande gama de padrões, acabamentos e dimensões atende às mais 
diferentes necessidades da indústria moveleira e da construção civil.

Com a Duratex, você tem a certeza de estar trabalhando com painéis 
de qualidade assegurada, que seguem as mais recentes tendências em 
padrões e tonalidades e que podem ser aplicados de forma combinada, 
com excelentes resultados.

Conheça e use a linha de painéis MaDeFibra BP, o MDF revestido com 
laminado melamínico da Duratex. Você vai agregar valor e sofisticação aos 
seus projetos.
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trama
l 11 padrões que remetem ao 

toque do tecido.

l Desenvolvidos a partir de 
tendências internacionais.

l Várias opções, permitindo
muitas composições.

l Confere ao mobiliário sofisticação 
e a sensação de movimento.
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BranCO DiaManTe e ÉBanO grigiO
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BranCO DiaManTe
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lume
l 8 padrões madeirados com alto 

brilho, que garante efeito especial 
e cores mais vibrantes.

l O mesmo padrão nas 2 faces: 
a principal com acabamento 
brilhante e a secundária com 
acabamento essencial, diferencial 
que facilita a aplicação.

l todas as faces protegidas com 
filme plástico.

l Linha diferenciada, que agrega 
classe e sofisticação aos móveis, 
seja na indústria moveleira ou  
em marcenarias.

l Tecnologia inovadora no 
acabamento brilhante, que 
assegura durabilidade e mantém 
o produto sempre novo.
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CarVaLHO ÉVOra LinEO têxtiL

LarnaCa



CiLiegiO grigiO ÉBanO grigiO ÉBanO MarOne CaniOn rúsTiCOFresnO FunCHaL LinEO têxtiLnOgueira aLVa
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prisma
l 14 padrões com os veios da 

madeira em destaque. 

l Visual valorizado pela exclusiva 
textura linheira, desenvolvida a 
partir da tora da madeira. 

l Padrões Carvalho Évora e 
segóvia possuem efeito “saw 
Cut”, que confere aparência 
de batida da serra na madeira 
– uma forte tendência 
internacional.

LarnaCa
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rOVere MarsaLa
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essencial wood
l 3 padrões com desenhos clássicos 

e sofisticados.

l acabamento madeirado e 
inovador, com suave brilho  
nos poros.

l a beleza da madeira natural, 
uma das mais fortes  
tendências em móveis. 
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nOCe Mare
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l 5 padrões com toque acetinado, 
que acrescenta naturalidade a 
veios, desenhos e cores.

l tonalidades que permitem 
combinações entre os padrões da 
linha e também com padrões de 
outras linhas.

l Visual clássico, ideal tanto para 
mobiliário residencial quanto 
corporativo e comercial. 

essencial
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CapuanO
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duna
l 6 padrões com uma 

surpreendente textura 
de madeira, que destaca 
madeirados e unicolores.

l sofisticação evidenciada pelo 
contraste de brilho nos poros  
de acabamento.

l Capuano e ravel, destaques 
desta linha, são padrões 
arrojados, similares à madeira 
pré-composta, que valorizam o 
design do mobiliário. 
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design
l 6 padrões com o suave relevo 

dos veios, criando uma textura 
sincronizada que ressalta o 
aspecto natural da madeira.

l Opções que oferecem beleza e 
naturalidade aos projetos.
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original
l 21 padrões já consagrados 

por seu sucesso, que se 
adequam bem aos mais 
diversos projetos de 
ambientes residenciais 
e corporativos.



 FACILIDADE DE LIMPEZA

 Para conservar os painéis revestidos, basta 
limpá-los com pano macio, limpo e ligeiramente 
umedecido com água. 

 não devem ser usados produtos abrasivos como 
lã ou palha de aço, saponáceos, pedra-pomes ou 
objetos pontiagudos, nem ceras ou vernizes.

 ACABAMENTO DE BORDAS

 existem fitas de bordas para todos os padrões das 
linhas Duratex, permitindo uma finalização perfeita. 

 VARIEDADE EM ESPESSURAS E DIMENSÕES

 espessuras: 6, 9, 15, 18 e 25 mm
 Dimensões: 1.840 x 2.750 mm

 Outras dimensões sob consulta.

Vantagens de usar os painéis de madeira Duratex
 SUSTENTABILIDADE

 a duratex é uma empresa amiga do meio 
ambiente e seus painéis tem a certificação 
internacional FsC.

 PROTEÇÃO EXTRA

 Painéis revestidos da Duratex têm a proteção 
antibacteriana líder mundial, Microban®.

 Microban® impede a reprodução de bactérias e 
fungos causadores de manchas e maus odores, 
mantendo as superfícies mais limpas e os 
ambientes mais saudáveis.

 MaDeFibra Ultra  tem opções com dupla 
e tripla proteção: MaDeFibra ultra sem 
revestimento (proteção contra umidade e  
cupins) e MaDeFibra BP ultra Branco Ártico  
da linha Original (proteção contra umidade, 
cupins e bactérias - Microban®).

 é ideal para ambientes comerciais e  
residenciais sujeitos a umidade ou locais  
com alta umidade relativa do ar.

 Tem garantia de 5 anos e exclusivo miolo 
verde, que facilita sua identificação.
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Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

DuratexPaineis blog.duratexpaineis.com.br @duratexpaineis

Atendimento ao consumidor  0800 770 Dura ou 0800 770 3872  www.duratex-madeira.com.br

As informações e especificações deste folheto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Os padrões apresentados são apenas referências. • Março / 2013
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