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Gradeamentos TimberTech®

Anatomia de um Deck

QUEM SOMOS

T

al como o nosso nome indica, usamos tecnologia para criar
decks e gradeamentos para o seu jardim que sejam

duradouros e que precisem de pouca manutenção.

PRANCHAS DE DECKS
TIMBERTECH

FIXADORES

Inovação e inspiração são a essência, pura e
simples, de tudo o que fazemos em matéria
de produtos de exterior.
SOMOS TIMBERTECH — VENHA CONNOSCO
-"GO AGAINST THE GRAIN"®

FAIXAS DE ACABAMENTO

GRADEAMENTOS

REVESTIMENTO DAS PRANCHAS TIMBERTECH
PLÁSTICO RECICLADO
CONTEÚDO DE ÁGUA RECICLADA
PLÁSTICO RECICLADO PROVENIENTE
DE EMBALAGENS
SERRAGEM DE MADEIRA RECICLADA
MIOLO DAS PRANCHAS TIMBERTECH

FITA IMPERMEABILIZANTE

ILUMINAÇÃO

DE QUE SOMOS FEITOS
Os nossos produtos estão em linha com os nossos
valores: Fazer sempre o que é correto. Isso significa
fazer bem para si e para o planeta. De facto, já salvamos mais de
um milhão de árvores, e este número continua a crescer, porque
outros como você escolheram os decks TimberTech.

DECORAÇÃO

Os decks TimberTech são maioritariamente produzidos a partir de materiais
reciclados, incluindo madeira e plástico reciclados. Usamos mais de 66 milhões de
quilogramas (145 milhões de libras) de material reciclado por ano. Para além disso, os
nossos produtos são produzidos de forma sustentável com milhares de litros de água
reciclada e, em 2019, retiramos mais de 132 milhões de quilogramas (290 milhões
de libras) de resíduos reciclados do ambiente.
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NÓS RESPEITAMOS AS ÁRVORES, NÃO AS CORTAMOS.
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COMECE A SUA VIAGEM
Dark Hickory

Opções de Deck Designer
A seguir encontra uma variedade de pranchas disponíveis para planear o seu novo deck TimberTech.
Comece por escolher a cor e padrão do grão de madeira que se adequa melhor ao seu estilo.

Storm Gray
Sea Salt Gray

MATIZES DE COR

Coastline®

Com a TimberTech tem uma grande variedade de cores à escolha. Estas cores estão presentes na madeira verdadeira e
apresentam cores do espetro de cores sólidas, únicas para uma combinação de cor de alta e baixa luminosidade de modo a
parecer madeira de alta qualidade. O grau de combinação de cor varia conforme a coleção.

Ashwood
Slate Gray

Whitewash Cedar®

TENDÊNCIA ATUAL

French White Oak™

SÓLIDA

COMBINAÇÃO ÚNICA DE
NUANCES E CORES

Sem variação de cor.

Variação intencional de cor significa que
não há duas pranchas idênticas.

Weathered Teak®
Antique Leather™

SÓLIDA

COM NUANCES SUAVES

Veja os padrões de textura e acabamento
disponíveis para si. Escolha entre as pranchas
com aspeto de serem produzidas por artesãos
ou com aspeto escovado e pouco brilho.
É aqui que a personalidade das nossas
pranchas realmente transparece.

Mahogany
Brown Oak
TEXTURA LISA TEXTURA DE
MADEIRA
COLEÇÃO PRIME+,
COLEÇÃO PREMIER
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COMBINAÇÃO ÚNICA DE
NUANCES E CORES

TEXTURAS DAS PRANCHAS

Tigerwood

English Walnut®

COM NUANCES FORTES

COLEÇÕES HARVEST,
RESERVE E TERRAIN

TEXTURA DE
MADEIRA
TRANSVERSAL
COLEÇÃO LANDMARK™

ACABAMENTO
ESCOVADO
COLEÇÃO VINTAGE®

ACABAMENTO
DE TRABALHO
ARTESANAL
COLECÇÃO LEGACY
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AS NOSSAS OPÇÕES DE DECK

Escolha o ideal para si
$$$$
DESIGN E DESEMPENHO

COLEÇÃO VINTAGE®
• Acabamento escovado e pouco brilho.
• Combinação de nuances e cores

Incorpore sofisticação com estilo e desempenho de alta qualidade
no seu jardim. Fabricados com material de tecnologia avançada

N

AD

ESGASTE E MA

N

DO

COLEÇÃO LANDMARK™

AZEK® oferecem melhor resistência à humidade, e resistência ao

• Textura transversal imitando madeira
• Combinação única de nuances e cores

escorregamento do que a concorrência, e são frescos* nos dias de
mistura de até 54% de material reciclado. Disponíveis em larguras

TECNOLOGIA

estreita, padrão e larga bem como espessura MAX, com AZEK é muito

AS

TR

LIMITADA
VITALÍCIA
CH

CO

ANOS

$$$

tanto no revestimento como no interior, os decks TimberTech®

calor. Todas as pranchas são produzidas a partir de uma complexa

AN
GAR TIA

IA LIMITAD
AD
ANT
AR

E

G

Decks com revestimento
de polímero

S DECKS

SEM MADEIRA

$$

COLEÇÃO HARVEST®

• Textura transversal imitando madeira
• Cores sólidas

fácil projetar um deck personalizado.

$$$

COLECÇÃO LEGACY

ESTILO E DESEMPENHO PREMIUM

• Acabamento de trabalho artesanal
• Combinação única de nuances e cores

Explore decks premium com cores bonitas e fortes e com camada
protetora. As pranchas destas coleções são totalmente revestidas

™

A

CH

DA

COLEÇÃO RESERVE

humidade. Fabricados com até 80% de material reciclado e
variável, a linha de decks TimberTech PRO® não dececiona.

ANOS

SGASTE E M

$$$

com Tecnologia Mold Guard® para evitar danos provocados pela

• Textura transversal imitando madeira
• Combinação de nuances e cores

oferecendo opções de cores que vão do sólido até ao infinitamente

NOLOGIA
TEC

AN
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A LIMITAD
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A
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A
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GA

Decks compósitos
encapsulados a 4 lados

TIM B E RT E C H

ENCAPSULADO NOS 4 LADOS

COLEÇÃO PREMIER

Entre no mundo dos decks compósitos duradouros e de baixa

AS
CH

TR

A

DE

GA

• Acabamento com veios de madeira
• Cores sólidas

manutenção. Esta linha de decks acessíveis é fabricada com até 80%
de material reciclável, sendo uma opção ambientalmente sustentável.

$

Com os decks TimberTech EDGE®, os jardins em todo o lado podem

COLEÇÃO PRIME+®

entrar no mundo dos compósitos com bom aspeto tanto no início como
nas décadas seguintes.

ANOS

ENCAPSULADO NOS 3 LADOS

• Acabamento com veios de madeira
• Cores combinadas
• Pranchas com base ondulada

AN

GA
CON

ANOS

A LIMITAD
NTI
A
RA

DE

DE

A LIMITAD
NTI
A
RA

• Textura transversal imitando madeira
• Cores sólidas e combinação de nuances
• Pranchas com base ondulada

$

ACESSÍVEL E ATRAENTE

Decks compósitos
encapsulados a 3 lados

$$

COLEÇÃO TERRAIN®

SGASTE E M

* Apesar dos produtos dos decks AZEK serem frios ao toque, todos os produtos para decks aquecerão ao sol. Além disso, quanto mais escura for a cor dos
decks, mais eles aquecem. Em climas mais quentes, considere a escolha de uma cor mais clara.
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** Dependendo das condições ambientais, as cores dos Deck AZEK podem alterar-se com o passar do tempo, o que faz parte do processo natural de desgaste, em
linha com as condições da garantia quando aplicável.
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Coleção Landmark™

Acabamento escovado e pouco brilho

•

Combinação única de nuances e cores

AS
CH

G

•

ESGASTE E MA

N

RIA

S LARGUR

ESCOLHA POPULAR

COASTLINE®
ESCOLHA POPULAR

ENGLISH WALNUT®

todas as cores

140 MM (5,5")

25 MM (1”)

18,4 CM (7.25")

•

ESGASTE E MA

N

Crie o seu espaço de convívio ao ar livre com os modernos tons de madeira
desta coleção, o padrão clássico de textura de madeira é complementado
com uma textura rústica transversal e acabamento mate. Estes decks
em cor altamente combinada e tonalidades em cascata culminam numa
variação de cor natural. E, tal como na natureza, a alta e baixa luminosidade
em cada prancha varia de ponta a ponta e em cada prancha de modo a que
cada deck seja realmente único.
• 	Textura de madeira complementada com um rústico e transversal acabamento mate

• 	Disponível em largura e espessura padrão

FRENCH WHITE OAK™

AMERICAN WALNUT™

CASTLE GATE™

* Confirme com o seu revendedor
140 MM (5,5")

25 MM (1”)

140 MM (5,5")

25 MM (1”)

local acerca da disponibilidade do
produto na sua região

DARK HICKORY

25 MM (1”)

Pranchas MAX disponíveis em Coastline. Perfeitas para docas, passadiços, e muitas
outras aplicações comerciais.
140 MM (5,5")

ANOS
AD

MAHOGANY

25 MM (1”)
25 MM (1”)

TR

NOVIDADE

Altamente combinada com uma coloração única
• 	

•	
Opções Multi-largura: Combine as larguras estreita, padrão e larga disponíveis em

140 MM (5.5")

S DECKS

AS

WEATHERED TEAK®

89 MM (3.5")

G

DO
VÁ

IA LIMITAD
AD
ANT
AR

E

Explore os decks "Designer Series" para que o seu espaço de convívio
ao ar livre seja uma obra de arte. Esta sofisticada coleção apresenta
cores com aspeto natural, acabamento escovado e pouco brilho para um
verdadeiro visual matizado. Incorpore a mistura subtil de cores naturais
da coleção Vintage no seu espaço de convívio ao ar livre. Estas cores
complementares podem ser misturadas e combinadas para criar e assumir
o estilo que tanto esperava.

AD

LIMITADA
VITALÍCIA
N

N

S DECKS

ANOS

AN
GAR TIA

$$$
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$$$$

AN
GAR TIA

AS

Coleção Vintage®

CH

REFINADO. RÚSTICO. ÚNICO.

ÍNDICE DE P
RO

FORTE. SOFISTICADO. COM ESTILO.

38 MM (1,5”)

CYPRESS

®

* Confirme com o seu revendedor
local acerca da disponibilidade do
produto na sua região

Crie o seu projeto de deck

Combine com a série de gradeamentos em compósito
clássico branco
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DECKS COASTLINE® + MAHOGANY + DARK HICKORY

Decks French White Oak™
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DECKS

TECNOLOGIA

ESGASTE E MA

N

DO

COM

REVESTIMENTO
EM POLÍMERO

AS

ANOS
AD

LIMITADA
VITALÍCIA
CH

N

TR

AN
GAR TIA
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O Encanto do Alpendre
Perfeito

G

ALPENDRE TIMBERTECH® AZEK®

DA

S DECKS

TIM B

E RT E

CH

ELEGANTE. COM ESTILO. DURÁVEL.

$$$

Decks Slate Gray

Coleção Harvest

CO

TR

N

DO

S DECKS

ANOS
AD

ESGASTE E

N
MA

$$

Associe os padrões tradicionais de textura da madeira e uma suave paleta
de cores sólidas ao seu deck escolhendo as pranchas desta coleção clássica.
Formado por sombras naturais, este deck complementa uma grande
variedade de exteriores de casas.
•

Padrão com textura de madeira

•

Cores sólidas

•

Disponível em largura e espessura padrão

ESCOLHA POPULAR

SLATE GRAY

BROWNSTONE
140 MM (5,5")

•	
Largura larga disponível em Brownstone e Slate Gray
•	
Pranchas MAXdisponíveis em Slate Gray. Perfeitas
para docas, passadiços, e muitas outras aplicações
comerciais.

140 MM (5,5")
18,4 CM (7,25")

25 MM (1”)

MAHOGANY

•

Disponível numa variedade de padrões de textura de madeira e cores

•

Disponível em largura e espessura padrão

•	
Largura larga disponível em Coastline, Weathered Teak,
Mahogany e Dark Hickory

DARK HICKORY
79 MM (3,125")
140 MM (5,5")

ESCOLHA POPULAR

25 mm (1”)

25 mm (1”)

SLATE GRAY

OYSTER®

* Confirme com o seu revendedor

25 MM (1”)
25 MM (1”)

WEATHERED TEAK®

AS

LIMITADA
VITALÍCIA

®

IA LIMITAD
AD
ANT
AR

COASTLINE®

CH

G

AN
GAR TIA

E

QUENTE. NATURAL. SEM ESFORÇO.

Esqueça as restrições - agora falamos do encanto do seu alpendre.
Quente, com aspeto natural, e com um matiz de cores a coleção de
alpendres ajuda a criar um espaço convidativo para receber os seus
convidados ou para simplesmente relaxar. Com tecnologia machofêmea, estas pranchas de alpendre proporcionam um encaixe perfeito
para um visual mais cuidado. Disponíveis tanto na largura padrão e mais
larga, elas permitem fazer uma afirmação de estilo no seu alpendre.

local acerca da disponibilidade do
KONA®

produto na sua região

* Confirme com o seu revendedor
local acerca da disponibilidade do

140 MM (5,5")

38 MM (1,5”)

produto na sua região

Crie o seu projeto de deck

Combine com Impression Rail Express® em Dark Bronze e
preenchimento de vidro
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BROWNSTONE + SLATE GRAY

Alpendre Coastline®
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AS

DEC
KS

FACES

CH

SGASTE E M
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LARGURA ESTREITA - 89 mm (3.5")

™

TO

ANOS
DE

A

Este deck apresenta uma complexa mistura de várias cores, variação
natural de cor entre as pranchas e textura de trabalho artesanal que lhe
confere um charme de Velho Mundo. Tal como cada árvore na natureza
é única, também cada prancha da Coleção Legacy é única para que
possa criar um deck único e original.

NOLOGIA
TEC

DE

TR

LARGURA PADRÃO - 140 mm (5.5")

ANOS

A LIMITAD
NTI
A
RA

CON

LARGURA LARGA - 18,4 cm (7.25")

$$$

A LIMITAD
NTI
A
RA

DE

A largura padrão deixou de o ser. Para além da largura padrão, escolha pranchas com largura larga ou
estreita para adicionar um toque de surpresa — e um elemento de estilo. Leve a tendência do piso
com pranchas largas para o seu espaço de convívio ao ar livre. Dê um ar clássico ao deck com a largura
estreita. Ou suba a fasquia do seu deck e misture as três larguras.

GA

Coleção Legacy

Do Decking Differently®

AN

DECKS MULTI-LARGURA

GA

OUSADO. TEATRAL. ÚNICO.

DA

TIM B E RT E C H

DA

TI M B E RT E C H

WHITEWASH CEDAR®
ESCOLHA POPULAR

TIGERWOOD
ESCOLHA POPULAR

•

Acabamento de trabalho artesanal

•

Altamente combinada com uma coloração única

•

Disponível em largura e espessura padrão

ASHWOOD

PECAN
136 mm (5,36")

24 mm (0,94”)

136 mm (5,36")

24 mm (0,94”)

MOCHA

ESPRESSO™

* Confirme com o seu revendedor
local acerca da disponibilidade do
18,4 cm (7,25")

LARGURA LARGA

140 mm (5.5")

LARGURA PADRÃO

produto na sua região

89 mm (3.5")

LARGURA ESTREITA

Crie o seu projeto de deck

14

Combine com séries de compósito clássico + RadianceRail®
Corrimão em preto + Preenchimento de balaústres em alumínio

DECK PECAN + DETALHES MOCHA
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AUTÊNTICO. VALORIZADO. INSPIRADOR.

Coleção Reserve
$$$

Suba a fasquia em decks compósitos com a vívida e elegante mistura de
cores da Coleção Reserve, o escovado forte e o acabamento com pouco
brilho valorizam o padrão com textura de madeira. Esta resistente coleção
vai adicionar charme e caráter ao seu espaço de convívio ao ar livre.

DRIFTWOOD

STORM GRAY

•

Acabamento com textura de madeira

•

Cor altamente combinada

•

Disponível em largura e espessura padrão

ANTIQUE LEATHER™
136 mm (5,36")

24 mm (0,94”)

136 mm (5,36")

24 mm (0,94”)

DARK ROAST™

Decks Sandy Birch

* Confirme com o seu revendedor
local acerca da disponibilidade do
produto na sua região

TRADICIONAL. INTEMPORAL. ROBUSTO.

Coleção Terrain®
$$
Dê tonalidades tradicionais e intemporais ao seu oásis de exterior.
Desde cores sólidas ou minimamente combinadas, estas pranchas
arredondadas oferecem um complexo e robusto padrão com textura de
madeira concebido para camuflar o desgaste da utilização diária. Esta
coleção é a combinação perfeita de valor e desempenho.
•

Padrão com textura de madeira

•

Cores sólidas e combinadas

•

Pranchas com base ondulada

ESCOLHA POPULAR

SILVER MAPLE

BROWN OAK

136 mm (5,36")

24 mm (0,94”)

136 mm (5,36")

24 mm (0,94”)

STONE ASH®

RUSTIC ELM®

SANDY BIRCH

* Confirme com o seu revendedor
local acerca da disponibilidade do
produto na sua região
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Decks Storm Gray

17

Decks Maritime Gray™

Deck Sea Salt Gray

SEDUTOR. CLÁSSICO. SENSÍVEL.

APELATIVO. VIBRANTE. ALCANÇÁVEL.

Coleção Premier

Coleção Prime+®

$

$

Projete o seu deck ideal com as cores saturadas desta inspiradora
coleção. Estas pranchas de perfil completo oferecem tonalidades sólidas
ao seu deck, cada prancha apresenta um subtil padrão de textura de
madeira lisa para proporcionar o visual duradouro que deseja.

Explore bonitas cores vívidas com esta convidativa coleção de
decks. As subtis e moderadas tonalidades e o padrão com textura
de madeira lisa destas pranchas arredondadas criam uma beleza
duradoura para o seu espaço de convívio ao ar livre ideal.

DARK TEAK™

MARITIME GRAY™

•	Padrão com textura de madeira lisa
•

Cores sólidas

•

Disponível em largura e espessura padrão
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* Confirme com o seu revendedor
local acerca da disponibilidade do
produto na sua região
136 mm (5,36")

23 mm (0,89”)

136 mm (5,36")

23 mm (0,89”)

COCONUT HUSK™

SEA SALT GRAY

•	Padrão com textura de madeira lisa
•	Cor minimamente combinada
•	Pranchas com base ondulada
•

Disponível em largura e espessura padrão

* Confirme com o seu revendedor
local acerca da disponibilidade do
produto na sua região
136 mm (5,36")

24 mm (0,94”)

136 mm (5,36")

24 mm (0,94”)

19

FIXAÇÃO

Detalhe nos Fixadores
FORTES. SEGUROS. DISCRETOS.
Estes fixadores de alta qualidade conferem resistência e integridade adicionais durante muitos anos.

FIXADORES À COR
Parafusos em aço de qualidade que combinam com os decks
e fazem furos menos visíveis devidos às suas cabeças à cor
do deck.

FIXADORES OCULTOS PARA PRANCHAS COM CANTO FÊMEA-FÊMEA

FIXADORES OCULTOS
Os fixadores ficam ocultos ao serem discretamente
fixados no lado e nas ranhuras - ou sendo cada parafuso
imperceptivelmente inserido a partir de cima.

PERFIS DAS PRANCHAS

CANTO MACIÇO

CANTO FÊMEA-FÊMEA

As pranchas de canto maciço permitem a fixação de cima para baixo enquanto as pranchas de
canto fêmea-fêmea são concebidas para fixadores ocultos.

TOPLoc®
Fixadores à cor combinam com o seu deck
TimberTech.

TOPLOC® PARA PRO E EDGE

CONCEALoc®

Sistema de fixação agrupada oculto desenvolvido a pensar na resistência
e rapidez de montagem. O sistema FUSIONLoc® permite instalação
pneumática com a pistola FiveSHOT ou instalação manual. Cada grampo
tem três pontos de ligação entre a prancha e a trave permitindo remover
facilmente as pranchas instaladas no centro do deck.

Sistema de fixação oculta que permite instalação pneumática com a pistola
FastenMaster TigerClaw ou com uma broca. O sistema CONCEALoc®
permite uma superfície sem fixadores à vista. Concebido exclusivamente
para as pranchas TimberTech® com canto fêmea-fêmea.

FIXADORES OCULTOS PARA PRANCHAS COM CANTO MACIÇO

FIXADORES À COR PARA TODAS AS PRANCHAS DE DECK.

TOPLOC® PARA AZEK

FUSIONLoc®

CORTEX® PARA AZEK

TOPLoc® FASCIA PARA
AZEK

TOPLoc® FASCIA
Sistema de fixação à cor concebido especificamente
para instalação com o TimberTech Fascia.

TOPLoc® FASCIA PARA PRO
E EDGE

CORTEX®

CORTEX® PARA PRO E EDGE

Concebido exclusivamente para as pranchas com canto maciço com
revestimento de polímero TimberTech® AZEK®. Sistema de fixação
oculta com grande capacidade de sustentação que não requer perfuração
prévia. O sistema SIDELoc permite uma superfície sem fixadores
puxando a prancha para a trave a partir da parte lateral da prancha.

Sistema de fixação oculto de alta qualidade, com
aprovação ACQ, com sistema de chave especial
Torx® ttap®para decks. As buchas incluídas são
fabricadas pela TimberTech® para ocultar os
fixadores. O melhor fixador oculto para escadas e
pranchas de perímetro.

Não é para ser usado com decks TimberTech PRO ou TimberTech EDGE

Não deve ser usado com pranchas com base ondulada

* Confirme com o seu revendedor local acerca da disponibilidade do produto na sua região
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SIDELoc™

* Confirme com o seu revendedor local acerca da disponibilidade do
produto na sua região
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ACESSÓRIOS PARA DECKS

Acessórios
adicionais do
princípio ao fim
Complete o seu deck com estes acessórios. Afinal,
um bom design está nos pormenores.

TIMBERTECH® DECKCLEANER™

PRANCHAS DE ESPELHO DE DEGRAUS

PRANCHAS DE FAIXAS DE DEGRAUS

Disponível em todas as cores de decks TimberTech® PRO® e
EDGE™. Usar em escadas para um acabamento mais perfeito.

Disponível em todas as cores dos decks ou placas de
acerto AZEK brancas. Ajuda a definir o perímetro do seu
deck para concluir o projeto com um visual cuidado.

Testado no terreno e aprovado especificamente para
todos os produtos de deck e gradeamento revestidos
TimberTech. A melhor solução para a limpeza sazonal,
derrames do dia-a-dia ou manchas difíceis.

* Confirme com o seu revendedor local acerca da disponibilidade do produto na sua região

CAMADA FINAL

Disponível em cinco cores para cobrir extremidades cortadas
de decks e gradeamentos TimberTech*.

*Funciona com gradeamento Builder
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TIMBERTECH® PRO-TAC™ FITA DE ISOLAMENTO E
IMPERMEABILIZAÇÃO.

A fita de isolamento e impermeabilização PRO-Tac
ajuda a prolongar a vida das subestruturas dos decks
ao evitar a penetração de água e protegendo do
apodrecimento.

* Confirme com o seu revendedor local acerca da disponibilidade do
produto na sua região

Faixa Dark Roast™

23

GA

Descubra estes bonitos perfis de gradeamento que realçam o visual tradicional de madeira moída.

Aspeto clássico com estes refinados perfis de gradeamento para um visual intemporal.

• Seguro e robusto — forte, balaústre sem ruídos

• Seguro e robusto — forte, balaústre sem ruídos

• Baixa manutenção — não precisa de envernizar ou pintar

• Baixa manutenção — alumínio, acabamento lacado resistente à corrosão

• Resistente aos danos de bolor e humidade — não empena, não apodrece nem lasca

• Durável e resistente à humidade — não apodrece nem deteriora
• Resiste ao teste do tempo — resiste à descoloração, manchas, riscos
• Fácil de instalar — não são necessárias ferramentas especiais e é fácil alinhar os balaústres

$$

ANOS

Gradeamento compósito

Gradeamento em metal

IMPRESSION RAIL™

GA

ANOS

* Confirme com o seu revendedor
local acerca da disponibilidade do
produto na sua região

• Resiste ao teste do tempo — resiste às manchas e riscos
• Amigo do ambiente — fabricado a partir de até 50% de materiais reciclados

$$$

SÉRIE COMPÓSITO CLÁSSICO

• 2 opções de cor • 1 opção de preenchimento

* Confirme com o seu revendedor local acerca
da disponibilidade do produto na sua região

• 5 opções de corrimão • 5 opções de cor • 4 opções de preenchimento

Opções de corrimão

Corrimão

DRINK RAIL

RADIANCERAIL®

ESCOLHA PRANCHAS DE DECK
DE PERFIL COMPLETO PARA
COMPLEMENTAR O SEU DECK*

IMPRESSION RAIL EXPRESS®

A LIMITAD
NTI
A
RA

DE

Escolha o gradeamento adequado

A LIMITAD
NTI
A
RA

DE

VISTA GERAL DO GRADEAMENTO

$

GRADEAMENTO PREMIER®

• 3 opções de corrimão • 3 opções de cor • 5 opções de preenchimento

Opções de corrimão
GRADEAMENTO TRADEMARK™
APENAS DISPONÍVEL EM BRANCO

RADIANCERAIL EXPRESS®

$

Corrimão
CLASSIC

MODERN

• 3 opções de cor
• 1 opção de preenchimento

GRADEAMENTO CONTEMPORARY

CORRIMÃO APENAS DISPONÍVEL EM PRETO CLÁSSICO E
TRADICIONAL WALNUT

GRADEAMENTO BUILDER

$$

• 2 opções de cor
• 2 opções de preenchimento

Corrimão

DRINK RAIL

RADIANCERAIL EXPRESS®

BUILDER

Todos os perfis de corrimão TimberTech® são testados por uma agência externa independente para garantir que os padrões do código de conformidade são cumprimentos
ou mesmo ultrapassados. Os gradeamentos TimberTech são submetidos a testes rigorosos e são concebidos de modo a serem seguros e resistentes.
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ANOS

GRADEAMENTO COMPÓSITO
GA

Série Compósito clássico

A LIMITAD
NTI
A
RA

DE

Impression Rail Express®

A LIMITAD
NTI
A
RA

DE

GA

GRADEAMENTOS EM METAL

ANOS

OUSADO. BONITO. REFINADO.

CONTEMPORÂNEOS. FORTES. NÃO OBSTRUTIVOS.

A nossa mais popular coleção conta com várias opções de escolha de corrimãos e preenchimento, este
sistema simples permite infindáveis opções de design para projetar um espaço de convívio ao ar livre
realmente ao seu gosto. Eleve o nível do exterior da sua casa com os pormenores ousados e a variedade de
cores destas séries de corrimãos.

Veja este perfil minimalista de gradeamento que
conta com um sistema de painel de alumínio prémontado que deixa a linha de vista desimpedida
e mantém os balaústres sem ruído no seu devido
lugar. Elegante, forte e durável, este perfil de
gradeamento usa fixadores ocultos e disfarça-se no
enquadramento para manter a fantástica vista do
seu espaço de convívio ao ar livre.

Opções de preenchimento

Opções de cor

BRANCO

PRETO

BALAÚSTRES COMPÓSITOS

BALAÚSTRES DE ALUMÍNIO
Quadrado e redondo

Opções de cor

BRANCO

PRETO

DARK
BRONZE

Opções de preenchimento

BALAÚSTRES DE ALUMÍNIO

BALAÚSTRES DE ALUMÍNIO

APENAS RETANGULAR

COM GRADEAMENTO ABERTO NO MEIO

NOVIDADE

Opções de corrimão

MATE BRANCO

NOVIDADE

NOVIDADE

KIT DE RIPAS DE VIDRO

Vidro não incluído

CLASSIC

NOVIDADE! MODERN

57 MM X 46 MM
(2.25" X 1.8")

NOVIDADE! DRINK RAIL

69 MM X 140 MM
(2.7"X 5.5")

CAPITEL DE COLUNA 76 MM X 76 MM (3" X 3")

COM GRADEAMENTO ABERTO NO MEIO
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KIT DE CANAL DE VIDRO
COM GRADEAMENTO ABERTO NO MEIO

Vidro não incluído

CAPITEL DE COLUNA
127 MM X 127 MM (5" X 5")

Capitel de coluna
CAPITEL DE COLUNA PIRÂMIDE
140 MM X 140 MM (5,5" X 5.5")

KIT DE RIPAS DE VIDRO

Vidro não incluído

MATE
ESPRESSO

MATE PRETO

CAPITEL DE COLUNA
CAPITEL DE COLUNA ILHA
102 MM X 102 MM (4" X 4") 102 MM X 102 MM (4" X 4")

Vidro não incluído

KIT DE CANAL DE VIDRO

Opções do capitel da coluna
64 MM X 58 MM
(2.5" X 2.3")

KIT DE CANAL DE VIDRO

GRADEAMENTO DE CABO

* Confirme com o seu revendedor local acerca da
disponibilidade do produto na sua região

CAPITEL DE COLUNA ILHA
140 MM X 140 MM (5,5" X 5.5")

GRADEAMENTO CONTEMPORARY
DIMENSÕES DE CORRIMÃO 16,4 CM X 76 MM (6.4" X 3")
APENAS DISPONÍVEL EM PRETO CLÁSSICO E TRADICIONAL WALNUT

* Confirme com o seu revendedor local acerca da disponibilidade do
produto na sua região
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