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A Duratex é a maior indústria do
hemisfério sul de painéis de madeira 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. A empresa
ainda oferece o Durafloor LVT, piso
vinílico de última geração, e o Duratex
Moulding, linha de rodapés inteligentes.
Com um compromisso permanente
com a inovação, a Duratex investe
continuamente em pesquisa e
desenvolvimento.
Possui fábricas em São Paulo, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul, além de 3
fábricas de painéis na Colômbia, através
da participação na Tablemac. Para
abastecê-las, mantém uma gigantesca
base florestal, manejada com técnicas
de última geração.
Trabalhando em prol do
desenvolvimento sustentável e
oferecendo soluções admiráveis, a
Duratex tornou-se referência em
produtos de alta qualidade.

Uma das primeiras empresas
da América Latina a conquistar
a certificação FSC

MADEIRA QUE TODO
MUNDO RESPEITA
TAMBÉM RESPEITA
O MEIO AMBIENTE
O compromisso com a preservação da natureza está em tudo que
a Duratex faz. E é materializado pela gestão eficiente de recursos
naturais, pela melhoria contínua de processos e por uma política
rigorosa de minimização de impactos ambientais. O manejo
ambiental, além de prática ecologicamente responsável, também
é um diferencial estratégico. São mais de 230 mil hectares
com florestas plantadas e programas contínuos para identificar
e monitorar a biodiversidade local. Tudo para alcançar alta
produtividade com o menor impacto à natureza.

Sistema de Gestão Ambiental
certificado de acordo com as
normas ISO 14001

Unidades industriais
certificadas de acordo com
as normas ISO 9001

Empresa membro do
Green Building Council

Empresa integrante do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE)

MEMBER OF

Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

Única companhia latinoamericana de material de
construção a ser escolhida para
integrar o Índice Mundial de
Sustentabilidade Dow Jones

ébano cristallo + branco diamante essencial

painéis de
madeira
respeitamos sua
criatividade. por isso,
oferecemos variedade.
Bem-vindo à Coleção Duratex 2014/15!
Esta seleção de painéis de madeira revestidos
traz as tendências da temporada para
mobiliário e revestimento. São linhas, padrões
e acabamentos exclusivos, com excelência
assegurada.
Nosso portfólio, o mais completo do mercado,
reúne propostas contemporâneas e elegantes.
Com ele, você explora combinações e cria móveis
e ambientes de personalidade única.
Conheça esta coleção pensada para transformar
e potencializar todos os seus projetos.

painéis de madeira duratex
MDF
maDeFibra | MaDeFibra BP
MDP
MaDePan | MaDePlac BP | MaDePlac FF
CHAPA DE FIBRA
duratree | Duraplac | Duraplac BP
HDF
maDeFibra | MaDeFibra PD
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linhas
madeplac bp
madefibra bp
cristallo*
cross	
design	
essencial wood	
essencial	
trama	
prisma	
duna	
original	
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30
32

* disponível somente em Madefibra BP

+

quando encontrar
este ícone, confira:
temos uma boa dica
de combinação de
padrões para você!
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GIANDUIA cristallo
TRUFA cristallo + LARNACA cristallo

acqua

gianduia

Rovere marsala
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lançamento

cristallo
A SOFISTICAÇÃO IMPERA
EM TODOS OS ESTILOS

Único painel MDF BP do mercado
com acabamento em alto brilho,
exclusividade Duratex
11 padrões unicolores e madeirados que
transitam entre tons arrojados e clássicos
Verso do painel no mesmo padrão da
face, com acabamento mate, para
perfeita combinação entre as partes
externas e internas do móvel
Produto inovador e elegante, que
pode ser usado em perfeita harmonia
com outras linhas do portfólio Duratex

Branco Diamante

trufa

álamo

ébano

larnaca

mirtilo

preto

citrino
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ROVERE MARSALA cristallo
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lançamento

cristallo
citrino cristallo

cristallo

MIRTILO cristallo + BRANCO DIAMANTE cristallo

preto cristallo
lucerna cross

+

trufa cristallo
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lucerna cross + trufa trama

arizona cross + trufa cristallo
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lançamento

cross
rÚSTICO nA MAIS
AUTÊNTICA TRADUÇÃO

Textura linheira profunda e marcante,
que valoriza as madeiras nobres
Remete à madeira de demolição e
está em linha com a forte tendência
de valorização do natural
Personalidade única, que une a
rusticidade à sofisticação

Branco Diamante

arizona

lucerna

Extra branco com textura
linheira, um requinte que
valoriza os básicos

Autêntica madeira
rústica, que lembra
os velhos galpões

Leve e elegante,
resgata o estilo nórdico,
esbanjando requinte
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santorini design

ibiza
novo

Levíssimo e sofisticado, IBIZA
oferece total harmonia em
combinações, inclusive com
unicolores fortes
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savona
novo

SAVONA é um padrão claro,
que pode ser usado em
grandes áreas do mobiliário,
com resultado contemporâneo

savona design

design
A madeira na sua
originalidade maior

Linha 100% sincronizada, com textura
exclusiva, que reproduz o suave relevo da
madeira nas duas faces do painel
9 padrões em diversos tons da madeira,
sempre com a naturalidade em destaque

santorini
novo

Tom escuro e quente,
SANTORINI segue a tendência
das thermowoods, oferecendo
aconchego aos ambientes

carvalho berlin

Carvalho avelã

Carvalho Malva

Carvalho Ébano

Carvalho munique

Carvalho hanover
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carvalho munique design
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ibiza design
rovere marsala essencial wood

design

IBIZA DESIGN
ACQUA CRISTALLO

SAVONA DESIGN

Carvalho hanover

+

+

SIRENA TRAMA

SIRENA TRAMA
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ASH PIENZA

Arena
novo

álamo
novo
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arena essencial wood
acqua cristallo

Rovere marsala

ARENA é claro
e equilibrado,
podendo criar
contrastes
surpreendentes
em combinações
com unicolores
mais fortes

Madeirado
marcante,
ÁLAMO tem
veios naturais
e elegantes,
valorizados por
um brilho sutil
dos poros

álamo ESSENCIAL WOOD
branco diamante cristallo

essencial
wood
Um toque sofisticado
para estilos atemporais
Uma homenagem à suavidade da
madeira, em acabamento inovador,
com leve brilho nos poros
4 padrões com desenhos e tonalidades
clássicas, ideais para criar peças com
sofisticação impecável
Usados individualmente ou em
composições com outros padrões
e acabamentos, conferem
requinte ao mobiliário
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MOOD é o
novo padrão
cimentício, já
considerado um
novo clássico,
que oferece
harmonia
perfeita com
madeirados e
unicolores

mood
novo

mood essencial
santorini design

Com o visual
do aço corten,
RUST se
traduz em uma
linguagem
jovem e
moderna,
combinando
com padrões
madeirados
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rust
novo

branco diamante

essencial
estilo clean e inovação
para criar aconchego

Acabamento macio e acetinado, que
convida ao toque e inspira o conforto
7 padrões que incluem madeirados
suaves, o clássico e versátil branco
e 2 padronagens diferenciadas,
que remetem às últimas
tendências internacionais
Criados para valorizar todos os tipos
de ambientes, permitem ousar em
combinações inovadoras

rovere Sereno

Noce califórnia

nocE Amêndoa

Noce Mare
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rust essencial + savona design
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Rovere marsala
noce amêndoa essencial + branco diamante essencial

essencial

branco diamante essencial

PRETO CRISTALLO

+

MOOD ESSENCIAL

MOOD ESSENCIAL

+

MIRTILO CRISTALLO
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stucco TRAMa

TRUFA: cor quente,
verdadeiro curinga
que pode ser usado
individualmente e
também combinado
com madeirados

sirena
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roble annecy

trufa
novo

trama
um toque de tecido
enriquecedor E agradável

Textura que remete ao toque do tecido
e acompanha uma grande tendência
Opção elegante, que confere
ao mobiliário um visual
dinâmico e sofisticado
10 padrões entre unicolores
e madeirados que podem ser
usados com criatividade, mesclados
entre si e com outras linhas
Padrões surpreendentes, que
valorizam as peças do mobiliário

positano

portofino

gianduia

albero

stucco

PRETO

Branco Ártico
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PORTOFINO TRAMA
TRUFA TRAMA

positano TRAMA
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+

CAPUANO DUNA

trama
TRUFA TRAMA

albero trama

BRANCO ÁRTICO TRAMA

+

ÁLAMO ESSENCIAL WOOD

+

GIANDUIA TRAMA
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segóvia

ravello
novo

lineo têxtil

Padrão clássico e elegante, resulta em
sobriedade quando usado sozinho, mas
basta mesclá-lo a unicolores, como os da
Cristallo, para obter um show de ousadia
ciliegio grigio

nogueira alva

ébano monet prisma
ciliegio Columbia

carvalho évora

Ébano marone

Ébano grigio

larnaca

canion rústico
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prisma
acabamento marcante que
confere um estilo inovador

15 padrões com opções que têm
em destaque os veios da madeira
e oferecem uma beleza única
Visual valorizado pelo acabamento
com exclusiva textura linheira,
desenvolvida a partir da tora
da madeira, que acrescenta
sofisticação ao móvel
Padrões Carvalho Évora e
Segóvia possuem efeito saw cut,
que dá a aparência de batida
da serra na madeira, uma
tendência internacional

gris montano

nogueira cadiz

fresno funchal

Ébano monet

NOgueira alva prisma + Lineo Têxtil prisma
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carvalho évora prisma

CARVALHO ÉVORA PRISMA

+
CITRINO CRISTALLO

+
LARNACA PRISMA
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prisma
ravello prisma + branco diamante cristallo
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ravel duna + mirtilo cristallo
Oliva Zayit

Capuano
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Preto

Amêndola Rústica

Ravel

branco diamante

duna
requinte e suavidade
em combinação única

Textura surpreendente, inspirada
na natureza, que destaca
madeirados e unicolores
6 padrões com sofisticação
evidenciada pelo contraste de
brilho nos poros de acabamento
Padrões em tons de vanguarda
proporcionam uma leitura
moderna, que ressalta o design
Versatilidade em combinações,
possibilitando criar diversos estilos
e peças inusitadas pelo bom gosto

capuano duna
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noce málaga original
castanho dourado
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carvalho prata

marfim mônaco

pérola maiorca

mogno turim

OVO

wengue

original
UMA SELEÇão de padrões
consagrada e versátil

Opções para inúmeras
aplicações nos mais diversos
tipos de ambientes
15 padrões referenciais, incluindo
unicolores de tradição e madeirados em
uma gama variada de tonalidades

freijó dourado

argila

noce MONZA

preto

noce verona

noce málaga

CRISTAL

Branco Ártico
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trufa cristallo + larnaca cristallo

ESPESSURAS E
DIMENSÕES

Painéis de madeira

espessura (mm)

dimensão (mm)

MADEFIBRA

6,0 / 9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0
20,0 / 25,0 / 30,0 / 35,0

1.840 x 2.750 / 1.840 x 2.440
2.100 x 2.750 / 2.440 x 2.750

MADEFIBRA BP

6,0 / 9,0 / 15,0 / 18,0 / 25,0

1.840 x 2.750

MADEPAN

9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0
25,0 / 28,0

1.840 x 2.200 / 1.840 x 2.750
2.100 x 2.750 / 2.200 x 2.750

MADEPLAC BP

15,0 / 18,0 / 25,0

1.840 x 2.750

MADEPLAC FF

12,0 / 15,0

1.840 x 2.750

DURATREE

2,5 / 3,0

1.220 x 2.440 / 1.220 x 2.750
1.830 x 2.750 / 2.130 x 2.750

DURAPLAC

2,5

2.130 x 2.750

DURAPLAC BP

5,1

1.830 x 2.750

MADEFIBRA

2,5 / 3,0

1.840 x 2.750 / 2.130 x 2.750

MADEFIBRA PD

2,5

2.130 x 2.750

MDF

MDP

CHAPA DE FIBRA

HDF
Outras dimensões e espessuras sob consulta.

carvalho munique design
citrino cristallo
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OS PAINÉIS DURATEX OFERECEM
BENEFÍCIOS QUE COMPLETAM
QUALQUER PROJETO
EXCLUSIVA PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA MICROBAN®:
DURABILIDADE PARA O PAINEL, SAÚDE PARA VOCÊ
Os painéis com revestimento BP (Baixa Pressão) da Duratex são os únicos no
mercado nacional com proteção antibacteriana Microban®, que é incorporada aos
produtos durante o processo de fabricação. Isso significa máxima proteção contra
a proliferação de microrganismos nos móveis e revestimentos de paredes. As
vantagens são muitas: maior durabilidade dos painéis, mais facilidade de limpeza
e superfícies limpas por mais tempo, além de contribuir para a saúde ao tornar
móveis e ambientes mais higiênicos.

PROTEÇÃO CONTRA CUPIM
Pioneira no Brasil em proteção contra cupim, a Duratex lançou uma fórmula inovadora
que garante ainda mais proteção para painéis com revestimento BP (Baixa Pressão).

MADEFIBRA ULTRA
MaDeFibra Ultra tem opções com dupla e tripla proteção: MaDeFibra Ultra sem
revestimento (proteção contra umidade e cupins), MaDeFibra BP Ultra Branco Ártico
da linha Original e Branco Diamante da linha Essencial (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.

CERTIFICAÇÃO FSC: COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
A Duratex foi uma das primeiras empresas da América Latina a conquistar a
certificação internacional FSC, que comprova o manejo ecologicamente adequado
do processo produtivo da madeira. Com presença em mais de 75 países e todos os
continentes, o FSC é hoje o selo verde mais reconhecido em todo o mundo.
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álamo cristallo

www.duratex-madeira.com.br • 0800 770 3872

DuratexPaineis

blog.duratexpaineis.com.br
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