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2 *Embora os decks TimberTech PVC sejam mais frios ao toque do que muitos outros produtos de pranchas de deck, todos os produtos para decks aquecerão ao sol. Adicionalmente, quanto mais escuro for o deck mais quente ficará. Para climas quentes pense em escolher 
cores mais claras.

DECKS

MELHOR TECNOLOGIA. MELHORES DECKS. MELHOR PLANETA.

Estamos numa missão para revolucionar a vida ao ar livre para um futuro mais sustentável através de iniciativas de 
reciclagem e fabrico com preocupações ambientais. Por isso produzimos produtos que, para além de serem bonitos, fazem 
bem ao ambiente. 

COASTLINE® ENGLISH WALNUT® WEATHERED TEAK®

DARK HICKORY MAHOGANY CYPRESS®

Decks de várias larguras coleção Vintage Dark Hickory

GARANTIA LIMITADA 
   

 50
ANOS

DE
SC

OLO
RAÇÃO E MANCHAS

Polímero proprietário (PVC) para melhor estética e desempenho 
• SUPER DURÁVEL: Altamente resistente à humidade e não lasca, não parte, não descasca e não apodrece
• MANUTENÇÃO REDUZIDA: Não mancha e nunca precisará de lixar ou de selar
• RESISTENTE A MANCHAS E DESBOTAR: Mantém as cores fortes e resiste às manchas durante décadas
• CONFORTÁVEL PARA OS PÉS DESCALÇOS: Até 30% mais fresco e 40% melhor tração do que a concorrência
• A MELHOR ESCOLHA PARA ZONAS SUSCETÍVEIS A INCÊNDIOS: Com coleções que superam os testes de retardamento 

das chamas: Classificação de Propagação das Chamas de Classe A, conformidade com utilização na interface rural/urbana, ou ambas
• AS MELHORES GARANTIAS DA INDÚSTRIA: CCoberto por garantia limitada de 50 anos contra descoloração e manchas e 

garantia de produto vitalícia limitada
• SUSTENTÁVEL: Fabricado nos EUA a partir de aproximadamente 60% de material reciclado

Para um melhor desempenho, juntamente com o mais realista aspeto de madeira, escolha os decks TimberTech 
Advanced PVC. Com uma avançada ciência dos materiais, as nossas pranchas de PVC são vantajosas em relação a 
quaisquer outras existentes no mercado.Além disso, com várias larguras e a possibilidade de encurvamento por calor, 
proporciona excecional flexibilidade de projeto.

140 mm (5.5")

ESTREITA

89 mm (3.5")

C O L E Ç Ã O  V I N TA G E ®

Capta os visuais tão desejados de madeiras duras como Ipê, mogno 
e teca. A coleção Vintage apresenta um refinado acabamento 
escovado e uma combinação de vários tons de cores.
• Várias larguras de decks, estreita, padrão e larga em todas as cores.
• Vintage MAX (38 mm (1.5") espessura) pranchas disponíveis em 

Coastline.
• Ideal para zonas suscetíveis a incêndios: Classificação de propagação 

das chamas de classe A, conformidade com utilização na interface 
rural/urbana.

OPÇÕES DE PERFIS

Estét ica  de  madei ra  dura  exót ica 

PADRÃO

MAX

140 mm (5.5") 140 mm (5.5")

LARGA

184 mm (7.25")

A ilustração não representa o revestimento

38 mm
(1.5")140 mm (5.5")

(1")
25 mm

(1")
25 mm

(1")
25 mm

(1")
25 mm

MELHOR ESCOLHA

ZONA DE INCÊNDIO
S

*

*DETALHES EM TIMERTECH.COM/FIR

E

FABRICADO NOS E

UA

M
AT

ERIAL RECICLADO    CO
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ORTÁVEL PARA OS PÉS

ATÉ 30º MAIS FRESCO
*

TOQUE 
AGRADÁVEL

*DETALHES EM TIMBERTECH.COM/COOL
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C O L E Ç Ã O  P O R C H

C O L E Ç Ã O  H A R V E S T ®

Abrace a versatilidade da coleção Harvest, com o ganulado 
cathedral com altos e redemoinhos, com cores sólidas que se 
adequam a vários estilos.  
• Slate Gray e Brownstone disponíveis nas larguras padrão e larga.
• Pranchas Harvest MAX (38 mm (1.5")) disponíveis em Sate Gray.
• Conformidade com a utilização na interface rural/urbana, ideal para 

zonas suscetíveis a incêndios.

A coleção Porch apresenta opções de visuais que vão de madeiras 
duras premium a simplesmente envernizadas ou pintadas. A 
instalação de encaixe macho-fêmea permite Espaços mais 
pequenos entre as pranchas, o que dá ao alpendre um aspeto mais 
tradicional.
• Padrão (79 mm (3.13")) disponível em todas as cores.
• Pranchas largas (140 mm (5.5")) disponíveis em Coastline, 

Mahogany, Weathered Teak, e Dark Hickory.

DARK HICKORY

MAHOGANYCOASTLINE® WEATHERED TEAK®

OYSTER® SLATE GRAY

C O L E Ç Ã O  L A N D M A R K ™

Semelhante a madeiras duras conhecidas como o carvalho branco e 
a nogueira cortadas transversalmente, a coleção Landmark apresenta 
acabamento mate e uma mistura de cor em cascata.  
• •Todas as cores disponíveis na largura padrão.
• Classificação de popagação de chamas de classe A, ideal para zonas 

suscetíveis a incêndios.

BROWNSTONESLATE GRAY
CASTLE GATE™ AMERICAN  

WALNUT®

FRENCH  
WHITE OAK® KONA®

Corte  t ransversa l  madei ras  duras 

PADRÃO

140 mm (5.5")

Granulado Cathedra l

OPÇÕES DE PERFIS

 79 mm (3.125") 140 mm (5.5")

PADRÃO LARGO

PADRÃO

140 mm (5.5") 140 mm (5.5")

Aspetos  de  madei ras  duras  e  envernizadas 

OPÇÕES DE PERFIS OPÇÕES DE PERFIS

BOARDWALK®

Coleção Porch, Coastline®

NOVO

A ilustração não representa o revestimentoA ilustração não representa o revestimento

A ilustração não representa o revestimento

140 mm (5.5") 140 mm (5.5")140 mm (5.5")

MAX

38 mm
(1.5")

LARGA

184 mm (7.25")140 mm (5.5")(1")
25 mm

(1")
25 mm

(1")
25 mm

(1")
25 mm

25 mm
(1") (1")

25 mm
(1")

25 mm
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Inovando para lá dos decks compósitos, as nossas pranchas de compósito são produzidas com um visual 
verdadeiramente parecido com a madeira e uma resistência superior graças à nossa tecnologia de revestimento 
exclusiva. Escolha entre uma grande variedade de cores, texturas e preços que melhor se adequam ao seu estilo 
e orçamento.

DECKS 

COLEÇÃO RESERVE

te o visual cheio de caráter e a sensação de madeira recuperada, as cores com várias tonalidades e o granulado rústico da coleção 
Reserve. 

Aspeto  de  madei ra  recuperada 

DARK ROAST®DRIFTWOOD ANTIQUE 
LEATHER®

NOVO

RECLAIMED 
CHESTNUT™

Escolha o autêntico aspeto intemporal a madeira com fortes e subtis opções e resistente granulado cathedral da coleção Terrain.  

COLEÇÃO TERRAIN®

Resistente  granulado Cathedra l

RUSTIC ELM® STONE ASH® SILVER MAPLE BROWN OAK SANDY BIRCH
(Encomenda especial)

OPÇÕES DE PERFIS

136 mm (5.36")

PADRÃO

A ilustração não representa o revestimento

136 mm (5.36")

30
ANOSGARANTIA LIMITADA

DE
SC

OLO
RAÇÃO E MANCHAS 25

ANOS

DE
SC

OLO
RAÇÃO E MANCHAS

GARANTIA LIMITADA

• DURÁVEL: Não lasca, não parte e não descasca
• MANUTENÇÃO REDUZIDA: Não mancha e nunca precisará de lixar ou selar 
• RESISTENTE A MANCHAS E A DESBOTAR: Mantém as cores fortes e resiste às manchas durante décadas
• RESISTENTE À HUMIDADE:  Protegido contra o mofo e apodrecimento
• GARANTIAS DE PROTEÇÃO:  Coberto com uma garantia de produto limitada e garantia de descoloração e manchas até 30 anos 

(ver pormenores na respetiva coleção).
• SUSTENTÁVEL:  Fabricado nos EUA com aproximadamente 80% de material reciclado

Material compósito Premium protegido com polímero para um desempenho superior

COLEÇÃO LEGACY

Escolha a coleção Legacy para um aspeto baseado no trabalho artesanal com características de textura e acabamento manual. 
Acabamento  t raba lhado à  mão 

TIGERWOODWHITEWASH 
CEDAR™

ESPRESSO™ASHWOOD PECAN MOCHA

OPÇÕES DE PERFIS

136 mm (5.36")

136 mm (5.36")

PADRÃO:  COLEÇÕES LEGACY E RESERVE

A ilustração não representa o revestimento 

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

M
AT

ERIAL RECICLADO    

FABRICADO NOS E
UA

CO
MPÓSITO REVESTIDO

TECNOLOGIA

MOLD
GUARD
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Para um aspeto de madeira opaca envernizada ou pintada, escolha 
a coleção Prime, com cores com envernizamento brilhante e subtil 
padrão granulado. A coleção Prime apresenta as mesmas cores 
da coleção Premier, mas com pranchas arredondadas para menos 
peso, sem comprometer a sensação de segurança.

COLEÇÃO PREMIER*

A coleção Premier apresenta o mesmo granulado e cores 
brilhantes envernizadas da coleçãoPrime, mas em pranchas de 
espessura total.

MARITIME GRAY™ DARK TEAK™

COLEÇÃO PRIME*

COLEÇÃO PRIME+ ®*

Escolha um aspeto simples, tradicional de madeira, com as cores e textura granulada da coleção Prime+.

COCONUT HUSK® SEA SALT GRAY DARK COCOA

Aspeto  t radic iona l  de  madei ra  

Madei ra  opaca envernizada  Madei ra  opaca envernizada  

MARITIME GRAY™ DARK TEAK™

*Os decks TimberTech (coleções Prime+, Prime, e Premier) estão cobertos por uma garantia de produto limitada de 25 anos e uma garantia limitada de 25 anos contra descoloração e manchas. 
O revestimento exclusive das coleções Prime+, Prime,e Premier não tem a característica da tecnologia Mold Guard.

FIXAÇÃO DE COR COMBINADA

FIXAÇÃO OCULTA

Clipes com acabamento 
castanho mate.

Fixadores top-down, em aço inoxidável, 
com a cabeça na cor do deck.

CONCEALOC®

TOPLOC® FOR  
ADVANCED PVC 

Compatível com todas as pranchas 
com ranhuras TimberTech

Compatível com todas as pranchas 
TimberTech Advanced PVC

Clips em aço inoxidável.

FUSIONLOC®

Compatível com todas as pranchas 
com ranhuras TimberTech

Parafusos instalados com a 
ferramenta SIDELoc. Conjunto de tiras de 12-clipes de 

Nylon com parafusos.

SIDELOC™ EDGELOC®

Compatível com as pranchas de 
encaixe quadrado TimberTech PVC  

Compatível com pranchas com 
ranhuras TimberTech Prime+, Prime 
e Premier Fixador top-down com tampas 

que combinam com o material.

CORTEX®

Compatível com todas as pranchas 
de perfil total TimberTech

Fixadores para decks 

Fixadores top-down, em aço inoxidável, com 
a cabeça na cor das pranchas Advanced PVC 
fascia boards.

TOPLOC® FOR  
ADVANCED PVC FASCIA

Compatível com todas as
Pranchas TimberTech Advanced PVC fascia

Fixadores top-down, em aço com a 
cabeça na cor da superfície do deck.

TOPLOC® FOR  
COMPOSITE

Compatível com todas as pranchas 
TimberTech Composite

Fixadores top-down, em aço inoxidáve, 
com a cabeça na cor das pranchas 
Composite fascia.

TOPLOC® FOR  
COMPOSITE FASCIA

Compatível com todas as 
pranchas TimberTech Composite fascia

Escolha a partir de dois tipos de fixação, oculto ou à cor das pranchas, de modo a corresponder às preferências 
de instalação e dar às pranchas o destaque que elas merecem.

136 mm (5.36")

136 mm (5.36")

PADRÃO

OPÇÕES DE PERFIS

*A disponibilidade varia com a região

A ilustração não representa o revestimento 

OPÇÕES DE PERFIS

136 mm (5.36")

PADRÃO

136 mm (5.36")

A ilustração não representa o revestimento

OPÇÕES DE PERFIS

136 mm (5.36")

PADRÃO

136 mm (5.36")

A ilustração não representa o revestimento 

*As coleções Prime, Prime+ e Premier têm apenas uma garantia de 25 anos e não apresentam Protetor de Molde

23 mm
(0.89")

23 mm
(0.89")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")

24 mm
(0.94")



6

Fabricado com uma mistura de madeira reciclada e fibras de plástico para uma durabilidade superior

O portfolio dos gradeamentos TimberTech apresenta bonitas soluções de qualidade superior, qualquer 
que seja a sua opção de entre as coleções de gradeamentos em compósito, PVC, ou metal. Sendo uma 
reconhecida marca de vida ao ar livre, pode confiar que as nossas opções de gradeamentos são produzidas de 
modo sustentável, com alta qualidade e manutenção reduzida – tudo isto coberto pelas melhores garantias. 
E mais, com muitas opções de personalização a vários preços, produzimos diversos produtos que se adequam 
ao seu estilo e orçamento 

SÉRIES CL ASSIC COMPOSITE

PERFIS DE CORRIMÃOS

RADIANCERAIL® PREMIER RAILING
®

DRINK RAIL

Compatível com perfil de 
encaixe quadrado.
Não compatível com 
preenchimento em vidro.

TRADEMARK RAIL™

Disponível apenas em
branco e branco mate.

Gradeamentos Composite

ALUMÍNIO CABOVIDROCOMPÓSITO

OPÇÕES DE PREENCHIMENTO

GRADEAMENTOS 

BRANCO PRETO ESPRESSO
MATE

COLOR OPTIONS

BRANCO 
MATE

PRETO MATE

OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO 
CORRIMÃO COMPOSITE

LUZ DE CAPITEL LUZ DE ILHA DE CAPITEL

LUZ SOB O CORRIMÃOLUZ DE PRESENÇA

Disponibiliza diversas opções de personalização para maior versatilidade 
de projetos.

NOVO

25
ANOS

GARANTIA

LIMITADA

As cores mate têm uma garantia de 25 anos contra descoloração e manchas

RADIANCERAIL EXPRESS ®

Conceção simples e versátil baseada em madeira moída com 
instalação facilitada. 

GRADEAMENTO
S I S T E M A  D E

 *Pergunte sobre o Smart set (inclui todos os componentes em uma única caixa para facilitar o pedido e a instalação)
**Smart set disponível apenas em branco com balaústres compostosBRANCO PRETO KONA®

COLOR OPTIONS INFILL OPTIONS

RADIANCERAIL EXPRESS®

ALUMÍNIO*COMPÓSITO

TUDO EM 
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GRADEAMENTOS STATEMENT™

Fabricado a partir de PVC extrudado, reforçado com alumínio para um desempenho superior.
GRADEAMENTOS PVC

PINNACLE RAIL™

CHIPPENDALE 
TIPO 1 

PAINEL 
QUADRADO 
OCO 

OPÇÕES PREENCHIMENTO

PAINEL
ALUMÍNIO 
PRETO

TEIA 
QUADRADA 
 

White Classic Composite Series,  
Coastline Narrow Drink Rail + Cable Infill

PAINÉIS 
QUADRADOS

OPÇÕES DE PREENCHIMENTO

NOVO

Elegante gradeamento, inspirado em madeira moída com sistema 
de pré-encaminhamento para facilitar a instalação.

Corrimão com base larga para pousar bebidas, pratos, ou decoração. 
Permite colocação personalizada dos balaústres.

OPÇÃO COR

BRANCO

OPÇÃO DE COR

BRANCO

ILUMINE O SEU CONVÉS COM AS OPÇÕES 
TIMBERTECH RAILING E IN-DECK LIGHTING

NOVO
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Timber: Aspeto de 
madeira verdadeira 
Concebido para ter o aspeto 
das espécies mais conhecidas de 
madeiras, TimberTech oferece um 
aspeto premium e os decks de 
compósito com aspeto mais natural e 
a maior paleta de cores e texturas. 

Tech: Engineered 
for Performance
Com uma inovadora tecnologia de 
materiais, os nossos decks resistem à 
descoloração e às manchas — e não 
lascam, não partem e não apodrecem. 
Portanto, o seu deck vai estar 
impecável durante décadas com pouca 
ou quase nenhuma manutenção. Isto 
quer dizer que pode dedicar mais tempo 
àqueles de quem gosta — e menos 
tempo (e dinheiro) gasto a trabalhar no 
deck.

Planeta: Fabrico 
sustentável nos EUA
Fabricado com até 80% de material reciclado — utilizando resíduos de embalagens de leite, sacos plásticos e até restos industriais de vinil — 
os decks TimberTech são uma escolha amiga do ambiente.

At TimberTech, our goal is to help our customers live their best lives outdoors.  To do 
that, we deliver a superior product that embodies an unrivaled combination of Timber 
+ Tech. Our name says it all. ‘Timber’ captures the beauty, textures, and colors of real 
wood. ‘Tech’ defines how our decking is engineered to perform far better than wood 
(or any other composite product), to be low maintenance and high performance — and 
deliver a lifetime of enjoyment.

OUR STORYP O R Q U Ê  E S C O L H E R 

T I M B E R  +  T E C H

LIT-TTMINI
REV 11/22

Tem dúvidas?
Visite-nos em: www.timbertech.pt 

Fabricado na América


