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S T E E L  F R A M E 
CONSTRUÇÕES INTELIGENTES



Steel frame
Tudo para sua Obra



04. Membrana
Aplicada sobre o OSB , atua como 
uma barreira contra umidade e vento, 
permitindo a saída do vapor d’água do 
interior das paredes, evitando o acúmulo 
de umidade.

07. Acabamento
É possível usar qualquer acabamento 
como madeira, tijolo, pedras dentre 
outros.

03. Placa OSB
Placa estrutural de alta tecnologia, resis-
tente a impacto, humidade. Proporciona 
maior conforto térmico e acústico.

02. Isolamento termoacústico
Para deixar seus ambientes sonora-
mente mais aconchegantes e regular o 
clima interno.

06. Base coat
Argamassa para nivelar as paredes, evi-
tar trincas e fissuras e auxiliar na barreira 
de calor e umidade.

01. Estrutura
Composta por perfis leves de aço galva-
nizado, mais resistente e sem desper-
dício de materiais na sua obra.

05. Placa cimentícia
Chapa impermeável, não inflamável, 
imune a fungos, não oxida, não apo-
drece e é resistente a impactos. 

01

03
02

04

05

07

06



04. Subcoberturas
Proporciona isolamento térmico e acústi-
co, graças a sua estrutura impermeável 
de alta resistência e poder de vedação, 
além de proteger contra infiltrações e 
vazamentos.

03. Placa OSB
Placa estrutural de alta tecnologia, resis-
tente a impacto, humidade. Proporciona 
maior conforto térmico e acústico.

02. Telha Shingle
É composta por diversos elementos 
que permitem maior resistência con-
tra fungos, rasgos e enrugamentos. É 
impermeável e deixa sua obra com um 
acabamento incrível.

01. Cumeira ventilada e beiral ventilado
O sistema de ventilação cria um fluxo de 
ar através da insuflação e exaustão do 
ar, permitindo que permaneça com tem-
peraturas mais amenas tanto no verão 
quanto no inverno.
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05. Isolamento térmico acústico
Para deixar seus ambientes sonora-
mente mais aconchegantes e regular o 
clima interno.

Preto       Cinza Grafite   Chocolate         Areia          Terracota    Cinza Aspen      Verde Cinza Grafite      Areia            Preto  

Supreme AR - Paleta de cores Duration - Paleta de cores



VANTAGENS

Conforto: Reflete 97% da radiação solar.

Eficiência: Reduz em até 10% a temperatura do ático ou sótão.

Racionalização de materiais e mão-de-obra: Otimiza a mão-de-obra,
pois já tem incorporado o foil de alumínio.

Praticidade: Fácil de instalar.

APLICAÇÕES

O LP TechShield pode ser aplicado sobre telhados ou em paredes, mel-
horando o desempenho térmico das construções.

VANTAGENS

Resistência uniforme e constante: Capacidade de vencer grandes vãos.

Tecnologia: Projetada para ter leveza, rigidez e alta resistência.

Produtividade: Rápido e fácil de instalar, garante eficiência e redução de 
custos nas construções.

Praticidade: Permite a passagem de todas as instalações.

APLICAÇÕES

Construção de segundos pisos, mezaninos e estrutura de sustentação de 
telhados.

LP VIGA I
As Vigas I são leves, rígidas e de alta resistência, projetadas para suportar 
grandes cargas, permitindo a aplicação em grandes vãos. A solução ideal 
para a estrutura de coberturas e lajes.

Dimensões
Formato: 1,20 x 2,40 m Espessura: 11,1 mm Peso por painel: 20,4 kg

Dimensões

LP Techshield
O LP TechShield é uma placa de LP OSB Home, revestida em uma das faces com foil 
de alumínio, garantindo menor absorção do calor proveniente dos raios solares.





LP MEZANINO CIMENTÍCIO

LP osb home plus

LP MEZANINO FENÓLICO

Desenvolvido para proporcionar praticidade e agilidade na construção de lajes secas e 
mezaninos, o LP Mezanino está disponível em diferentes opções de revestimentos e espes-
suras

Vantagens: Alta resistência a cargas distribuídas: suporta até 500 kg/m².
Vence grandes vãos sem interferir no layout: vão máximo de 1,25 m.

Garantia: 20 anos contra cupins.
Resistência ao fogo: a superfície fenólica é incombustível e não propaga chamas.

Ecologicamente correto: O OSB utiliza matéria-prima 100% proveniente de reflorestamento. 
As placas cimentícias não utilizam amianto e são recicláveis.

Versatilidade: Tem uma das faces com textura anti-derrapante e permite qualquer tipo de 
acabamento. 
 
Conforto: Excelente isolamento acústico e térmico.

Segurança: Garantia estrutural e anticupim de 20 anos

Conforto térmico e acústico: Devido à baixa condutibilidade térmica do OSB.

Racionalização de materiais e mão-de-obra: Contraventa a estrutura, dispensando o uso de fitas e barras, 
tornando a estrutura mais econômica e simples.

Praticidade: Rápida instalação.

Resistência: Suporta impactos e umidade.

Versatilidade: Aceita diversos tipos de acabamentos.

Sustentabilidade: Produto ecologicamente correto.

Desenvolvido para proporcionar praticidade e agilidade na construção de lajes secas e 
mezaninos, o LP Mezanino está disponível em diferentes opções de revestimentos e espes-
suras, com a conhecida qualidade e tecnologia LP.

Alta resistência a cargas distribuídas: Suporta até 500 kg/m².

Vence grandes vãos sem interferir no layout: Vão máximo de 1,25 m.

Garantia: 20 anos contra cupins.

Composição: Miolo em chapa contínua de LP OSB Home.

Qualidade: Dimensões e acabamentos uniformes que facilitam a instalação e aplicação de revestimento.

Resistência ao fogo: A superfície fenólica é incombustível e não propaga chamas, sendo classificada como III-A conforme IT-10/CB-SP.

Ecologicamente correto: O OSB utiliza matéria-prima 100% proveniente de reflorestamento. As placas cimentícias não utilizam amianto e são recicláveis.

Versatilidade: Tem uma das faces com textura anti-derrapante e permite qualquer tipo de acabamento.

Conforto: Excelente isolamento acústico e térmico.



Forro de Gesso Acartonado
  Excelente acabamento térmico e       
    acústi co, e própria para a aplicação 
     em áreas úmidas como cozinhas, 
       banheiros e áreas de serviço.   
         Excelente acabamento estético.



Forro de Fibra Mineral
Ideal para ambientes comerciais pois
proporciona isolamento térmico e acús-
tico, de fácil manutenção, é seguro contra 
incêndios, possui ação fungicida, podendo 
ser usado em hospitais e laboratórios.



Forro de PVC
São indicados para instalações internas de 
áreas comerciais, residenciais e industriais sen-
do uma solução prática, econômica, durável e e-
cológica. Possui versões na cor branca e variações 
que simulam madeira.

 Forro de Lã de vidro Isover
 São indicados para instalações internas de 
   áreas comerciais, residenciais e industriais    
     sendo uma solução prática, econômica,  
       durável e ecológica. Possui versões na 
         cor branca e variações que simulam
           madeira.



Forro de Gesso com película
É composto por uma placa de gesso com uma 
película rígida de PVC, para evitar quebras e acumu-
lo de sujeira. Ideal para ambientes que necessitam 
de praticidade na limpeza e manutenção.

       Forro de Isopor
        É extremamente leve e seu desempenho térmico e 
         acústico é muito bom. Seu material é 100% reciclável e  
           resistente à ação de bactérias,fungos e insetos e, além 
             disso, possui a vantagem de ser consideravelmente 
                mais barato do que outras opções de forro.



Placa cimentícia 
profort

Placa cimentícia 
profort

Placa cimentícia 
profort

8mm

12,5mm

10mm

Placa cimentícia Profort 8mm  | Somente áreas internas

• Divisória em área úmida (banheiros, cozinhas, áreas hospitalares)
• Forro em área úmida (banheiros, cozinhas, áreas hospitalares)
• Revestimento sobre alvenaria
• Shafts para registros hidráulicos ou quadro de luz

Placa cimentícia Profort 8mm  | Áreas internas e externas

• Grandes fechamentos entre vigas e pilares estruturais
• Construções em Light Steel Frame/Wood Frame (contraventamento 
com cinta metálica)
• Fachada predial, residencial ou comercial
• Rota de fuga (paredes com resistência ao fogo)

Placa cimentícia Profort 8mm | Áreas internas e externas

• Platibanda 
• Beiral 
• Forro 
• Laje seca
• Shaft para registros hidráulicos ou quadro de luz
• Rota de fuga (paredes com resistência ao fogo)
• Construções em Light Steel Frame/Wood Frame (contraventamento 
com a chapa estrutural de madeira)

Placa 
Cimentícia



A membrana hidrófuga de alta resisteência composta por polipropileno, 
utilizada em edificações construídas no sistema frame, tem como objetivo 
formar uma barreira de água nas paredes e revestimentos.

Membrana 
Profort 

Parafusos
Profort

Fita de
Junta

Massa
Profort

Locais indicados  | Divisórias úmidas internas e faces externas das 
paredes.

Diferenciais  
• Melhora a qualidade do ar, ajudando a reduzir a proliferação de fungos
• Barreira de água
• Evita a passagem do vento e partículas de poeira
• Instalação fácil

Parafusos PA 032
Indicados na fixação das placas ProFort ds em 
painéis OSB, no sistema frame.

Parafusos PB 032
Fixação das placas ProFort ds em perfis estru-
turais de Light Steel Frame a partir de 0,80mm 
de espessura. 

Fita Profort Base Coat System
Fita de junta em fibra de vidro com resistên-
cia alcalina, utilizada no tratamento de juntas, 
evitando o surgimento de trincas e fissuras

Locais indicados para aplicação
Nas juntas das placas ProFort ds, juntamente 
com os demais componentes do sistema de 
tratamento de superfície ProFort Base Coat 
System.de espessura. 

Massa Profort Base Coat 
System
Utilizada no tratamento de super-
fície, estruturação e acabamento 
sobre a placa ProFort ds

Locais para aplicação
Aplicação em toda superfície da 
placa ProFort ds juntamente com 
a Fita de Junta e a Tela de fibra 
de vidro.



Tela
Profort

Produtos para
construção à seco

Cantoneira
Profort

Pingadeira
Profort

Tela Profort Base Coat System
Tela de fibra de vidro com resistência alcalina, 
utilizada no tratamento e estruturação da super-
fície sobre as placas cimentícias ProFort ds

Locais indicados para aplicação
Aplicação em toda a superfície da placa ProFort 
ds juntamente com a Massa ProFort e com a 
Fita de junta, após a realização do tratamento 
das juntas.

Cantoneira PVC Profort
Cantoneira em PVC com perfurações ale-
atórias de 5mm de diâmetro e tela de fibra de 
vidro com resistência alcalina.

Locais indicados para aplicação
Acabamentos de cantos/quinas e ângulos de 
90 º (graus).

Pingadeira PVC Profort
Pingadeira em PVC.

Locais  para aplicação
Desenvolvida para proteção da 
borda inferior da Placa Cimentícia 
ProFort ds, evitando umidade 
por capilaridade, aumentando a 
qualidade da construção.

LP osb home plus - Vantagens

•  Mais segurança: garantia estrutural e anticupim de 20 anos.
•  Termoacústica: maiores vantagens devido à baixa condutibilidade térmica 
    da OSB.
•  Economia de materiais e mão de obra: dispensa o uso de fitas e barras para con-
traventamento da estrutura, tornando mais simples e econômica.
•  Praticidade: instalação em menor tempo.
•  Resistência: suporta melhor impacto e a umidade.
•  Versatilidade: aceita diversos tipos de acabamento.
•  Sustentabilidade: produto ecologicamente correto..



LP Membrana atua como uma barreira contra água, vento, calor e poeira, 
garantindo estanqueidade e a adequada ventilação das paredes. Permite 
a saída da umidade interna, protegendo-as contra a umidade externa.

O LP Siding Vinílico é o revestimento de PVC para uso externo 
que oferece excelente custo-benefício para sua construção por 
ser resistente, leve, durável, rápido de instalar e de baixa ma-
nutenção.

Fita adesiva de asfalto modificado que em conjunto com o LP
Membrana, atua como uma barreira contra o calor e vapor
d’água e garante a vedação e estanqueidade da interface en-
tre os subsistemas (paredes-esquadrias; paredes-fundação).

Rápido e fácil de instalar, o LP SmartSide é um revestimento 
para uso externo e interno, fabricado com a tecnologia das 
placas OSB e com aparência de madeira natural. Possui 
proteção contra cupins e fungos deterioradores e garantia de 20 
anos.

O LP SmartSide é oferecido em três variações:
• LP SmartSide Panel H (painel com ranhuras horizontais)
• LP SmartSide LAP (réguas)
• LP SmartSide Trim (acabamentos para cantos e aberturas)

Pingadeira
Profort



Isolante Térmico
Acústico

Durafoil:

O isolante térmico Durafoil é composto por diferentes camadas, sendo inferior a 10% a emissão de radiação, conferindo uma barrei-
ra radiante muito mais eficaz contra frio e calor. Uma de suas características e a impermeabilidade, garantindo para determinadas 
situações melhor estanqueidade contra vazamentos. Perfeito para forros e telhados.

Sonique Wave:

De cunhas paralelas, com espessura e eficiência varian-
do conforme a necessidade e o ambiente, podendo ser 
fornecido em cor original, grafite ou pintado conforme tabela 
de cores, sendo todo o seu perfil ondulado. A melhor opção 
custo benefício para tratamentos acústicos.



Portas Melanimica
Recoberto com lâmina melamínica. Opção de aplicação de perfil de alumínio.

Portas

Portas MDF
Recoberto com lâmina melamínica. 
Opção de aplicação de perfil de alumínio.

Portas MDF 
São apresentadas com primer-branco o que per-
mite serem pintadas com qualquer tipo de tinta.



Placa 
Cimentícia
Fazem parte da Nova Tecnologia de Fibrocimento (NTF) – um novo 
conceito de forte apelo ecológico. As placas são resistentes aos 
esforços mecânicos e à ação da umidade e, por isso, são ideais para 
uso em paredes internas e externas. Elas são elaboradas a partir de 
uma mistura homogênea de cimento e fibras vegetais mineralizadas e 
seu processo produtivo assegura uma superfície lisa e homogênea, 
porém com pequenas rugosidades características de uma superfície de cimento.
Possuem grande estabilidade dimensional, resistência, densidade, absorção e durabilidade e, por serem fabricadas em diversos 
tamanhos, podem combinar na obra para obtenção de um aspecto estético moderno.

Placa cimentícia NTF Infibra

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

+ Uso Interno/Externo
+ Fácil transporte e manuseio
+ Resistente a cupins e microorganismos
+ Bom isolamento térmico e acústico
+ Resistente à umidade
+ Redução no consumo de aço e  
   madeira na estrutura
+ Não delaminam
+ Adaptáveis a qualquer tipo de projeto
+ Permitem execução de superfícies cur
    vas  (raios a partir de 10m)

APLICAÇÃO E FIXAÇÃO 

As Placas Cimentícias NTF Infibra po-
dem ser utilizadas em fachadas, paredes 
externas ou internas, paredes curvas, 
forros, divisórias, brises, shafts, entrepisos 
e outros. As placas podem ser instaladas 
na horizontal ou na vertical e fixadas em 
estrutura Steel Framing, UD Framing, alve-
naria ou estruturas auxiliares autoportantes 
com o auxílio de parafusos autobrocantes, 
auto atarraxantes ou até mesmo coladas 
(utilizando adesivos especiais) obedecendo 
as distâncias de apoio.
Para placas com até 17mm de espessura, 
devem ser utilizados os parafusos cabeça 
trombeta, ponta broca com aletas, 4,2×32 
(8×1-¼), com proteção Duraseal. 

GARANTIA E DICAS DE SEGURANÇA:

1. As Placas Cimentícias NTF têm garantia de 5 
anos.
2. A garantia dos processos de instalação é de 
responsabilidade dos profissionais que interfer-
em no projeto, cálculo e instalação. 
3. As placas devem ser manipuladas SEMPRE por 
duas pessoas, segurando nas bordas longitudi-
nais e transportadas verticalmente. 
4. O transporte das placas deve ser feito  em 
plataformas rígidas, na horizontal e protegidas da 
umidade.
5. As placas devem ser armazenadas sempre 
protegidas, dentro de locais fechados, preferen-
cialmente sobre paletes ou base plana apoiada 
sobre piso firme. Nunca devem ficar em contato 
direto com o piso.



Barreira de Ar Impermeável

Principais componentes dos sistemas StoTherm

Drenagem na fachada Isolamento térmico Opções ilimitadas acabamentos

Barreira de ar impermeável
Protege a parede da entrada de umidade, 
minimizando o risco de danos causados 
pela água e custos de reparos.

Sto Therm Classic
É o sistema de revestimento de fachadas desenvolvi-
do para construções em alvenaria. Conhecido como 
reboco sintético, este sistema é leve, garante conforto 
térmico, infinitas possibilidades de acabamentos, 
além de proporcionar uma fachada sem fissuras.

Sto Therm Next
É ideal para o revestimento de fachadas de constru-
ções em light steel frame ou wood frame, pois um 
dos componentes deste sistema é o StoGuard: uma 
barreira de ar, vapor e água que protege as juntas 
entre placas de possíveis penetrações.

Baixo custo de manutenção
Revestimentos e acabamentos com tecno-
logias avançadas resistem ao recolhimento 
de sujeira, descamação e rachaduras.

Custo do ciclo de vida mais baixo
Os revestimentos StoTherm têm os custos 
de ciclo de vida mais baixos em compara-
ção com revestimentos de tijolo e reboco 

Os sistemas StoTherm, também conhecidos como EIFS (Exterior Insulation and Finish Systems) integram importantes elementos que 
garantem vantagens de longa duração, como barreira de ar e umidade, isolamento térmico contínuo, drenagem na fachada, sustentabil-
idade, flexibilidade, durabilidade e opções ilimitadas de acabamentos. StoTherm melhora o conforto térmico interior e a qualidade do ar, 
diminuindo custos com energia elétrica.

     Sistemas de
  isolamento
térmico



Impermont 5500

Basecoat 81433

Impermont 1100

Sto tela de cober-
tura 80918

Sto Flexyl 80235
Impermont 5500 é um impermeabi-
lizante bicomponente super flexível 

colorida, à base de resinas e cimen-
tos aditivados que, em composição, 

resultam em uma membrana de 
polímero modificado com cimento 
de excelentes características de 
resistência e impermeabilidade.

Argamont Basecoat é uma arga-
massa monocomponente à base de 
cimento modificada com polímeros 

e fibras, indicada como camada 
de cobertura ou “basecoat” na 

construção seca ou “light weight 
construction”, 

Impermont 1100 é uma argamassa 
polimérica impermeabilizante bi-

componente semi-flexível colorido à 
base de cimentos especiais, aditivos 

minerais e polímeros acrílicos que 
em composição formam um reves-
timento impermeável. Indicado para 
impermeabilização de reservatórios, 

tanque e piscinas enterradas.

É uma tela de fibra de vidro com 
desenho especial, utilizada como 
reforço de camada base e para a 
resistência contra o impacto em 

paredes com isolamento StoTherm® 
ci e StoQuik® Silver.

Sto Flexyl é um impermeabilizante 
polimérico reforçado com fibfra 

indicado para fachadas para evitar 
infiltração. Pode ser aplicada sobre 
superfícies de concreto pré-fabrica-
do, alvenaria, direto sobre o bloco, 
revestimentos, gesso ou cimen-
to. Deve ser adicionado cimento 

Potland.

PRODUTOS



Sistema de Fachada 
A Sto Brasil possui diferentes soluções de revestimentos para fachadas.
Aqui dispomos de uma ferramenta ajuda você a identificar qual a melhor solução para seu projeto ou obra.

A | Com isolamento térmico para construções em alvenaria, light steel frame ou wood frame:

StoTherm Classic
StoTherm NExT
B | Em alvenaria:

StoStucco Monocamada
StoStucco Multicamadas Externo
C | Em light steel frame com aplicação direta:

StoQuik Silver
Faça seu cadastro e na sequência o seu login! Ao acessar, informe:

+ Dados da obra
+ Tipo de empreendimento
+ Características das vedações
+ Necessidades
+ Tipo de Revestimento



Ferramentas

Parafusadeira DCD700CH
• DCB090 = Fonte de alimentação para 
USB 12V á 20V MÁX.
• Aplicação: Carregar telefones celulares, 
dispositivos de áudio digital, câmeras digi-
tais e pequenos dispositivos eletrônicos.
• Duração suficiente para resistir a uso 
excessivo no local de trabalho.

Serra Tico tico DW331K
• 4 Posições com Ação Pendular.
• Guia para a lâmina atravéz de Rolete
• Gatilho com Velocidade Variável - Melhor 
controle em todas as situações.
• Sapata ajustável sem chave com Ajustes 
Pré-Determinados em 0º, 15º, 30º, e 45º para a 
direita e esquerda.

Parafusadeira Drywall DW255
• Porta - Bits: Encaixe de 1/4” sextavado.
• Engrenagens Helicoidais - menor ruído 
e melhor dissipação do calor interno das 
engrenagens.
• Gancheira para pendular.
• Ponta Metálica para maior durabilidade. 
• Gatilho Eletrônico de dois dedos.

Serra Circular 9 DW389
• Sapata de alumínio de alta resistência e 
baixa vibração.
• Trava de eixo para troca do Disco.
• Engrenagens helicoidais sinterizadas - 
maior durabilidade e menos ruido.
• Acompanha disco de 9¨ Widea de alto 
rendimento e chave de aperto.

Furadeira de impacto DW505 
• Mandril de 1/2” ( 13 mm ).
• Empunhadura lateral giratória de 360º 
com bloqueio e Limitador de profundidade. 
• Com empunhadura Frontal emborrachada 
com maior ergonômica para maior comodi-
dade e controle.
•   Gatilho de Dois dedos com Sistema 

Serra esquadria 10” DW714 
• Serra esquadria de 10” ( 254mm ), Potên-
cia: 1.600W.
• Rotações por minuto: 5.000 RPM.
• Eixo de 5/8” ( 16mm ) de diâmetro.
• Grade alta e móvel
• Esquadria de 0º a 50º para a esquerda e 
direita.



Ferramentas

Serra de corte rápido 14” STEL701
• DCB090 = Fonte de alimentação para USB 12V á 20V MÁX.
• Aplicação: Carregar telefones celulares, dispositivos de áudio 
digital, câmeras digitais e pequenos dispositivos eletrônicos.

Serra Tico tico DW331K
• Motor de 2200W
• Engrenagens em Espiral, Reduzem a Vibração e Aumentam  
a Vida Útil
• Caixa de Engrenagens Metálica

Parafusadeira/Furadeira  SBD20S2K 
• Parafusadeira/Furadeira íon Litio 20V Max
• Motor tecnológico sem escova para desempenho aprimorado
• Inclui: broca, caixa plástico, baterias (2) 1.5Ah e (1) carregador de 
1A 2 Velocidades: 0-430/1700 RPM

Plaina elétrica STPP7502 
• Motor de 750W
• Extração de Pó do Lado Esquerdo e Direito
• Botão de Bloqueio para uso Contínuo



Rodapés Santa Luzia

Linha Moderna:

Discrição pode dar um novo ar ao ambiente. Sua residência ou escritório 
vai ganhar um toque de charme e elegância com os produtos desta linha.



Rodapés Santa Luzia

Linha Clássica:

Opção ideal para quem faz questão de requinte e sofisticação. Com 
a Linha Clássica você nunca vai ficar fora da moda. 



Rodapés Santa Luzia

Coleção Reserva: 

A Coleção Reserva, composta de diferentes cores e padrões inspirados 
em madeiras como carvalho, ipê e ébano passa agora a incluir rodapés em 
dimensões maiores, de 15 cm, e guarnições de 10 cm.



Rodapés Santa Luzia

Linha Alumínio: 

Um toque inovador que produz efeitos de pura sofisticação de pra-
ta, ouro e cobre para o contorno de ambientes mais ousados.



Revestimento Santa Luzia

Linha Ecobrick:

Um galante toque de excentricidade define a Linha Ecobrick Gla-
mour.Acabamentos folheados a ouro e prata é luxo absoluto para 
todos os ambientes.
O preto e branco perolado transformam qualquer parede em obra de 
arte. Ecobrick, charmosa e muito sedutora!



Drywall



NORMANN COPENHAGEN IS A DANISH DESIGN COMPANY WITH THE MISSION TO CREATE ORIG-

INAL AND INNOVATIVE PRODUCTS IN A SIMPLE AND CONTEMPORARY DESIGN THAT WITH-

STANDS THE TEST OF TIME.

• Rap idez e  pouca su je i ra:  menos tempo e su je i ra,  se ja  pa rede,  fo r ro  ou revest imento.
Uma parede d i v isó r ia  de ambientes pa ra  casa ou apa r tamento leva em to rno de 24 a
48 horas pa ra  se r  f ina l i zada,  u t i l i zando o mesmo tempo uma pa rede Dr y wa l l  é
i ns ta lada com por ta,  tomadas,  in te r r upto res e  p ronta  pa ra  receber  p intu ra. 

•  Refo rma fác i l:  como fa z  menos su je i ra  e  leva bem menos tempo,  qua lquer  refo rma se
to rna mu i to  ma is  s imp les e  p rát ica.  O s is tema Dr y wa l l  a inda permi te  o  uso de cu r vas,
recor tes  pa ra  i luminação embut ida e  tantas ou t ras  so luções c r ia t i vas  pa ra  qua lquer
ambiente. 

• Manu tenção e repa ros:  dev ido a  fác i l  manu tenção com pouca su je i ra,  qua lquer  repa ro
que ocor ra  pode se r  fe i to  em até  um d ia,  po r  um prof iss iona l  capac i tado.
 
• Acabamento com qua l idade e p rec isão:  o  s is tema Dr y wa l l  é  p rec iso em suas medidas,
tendo um acabamento ún ico e  per fe i tamente l i so.  A inda é  poss íve l  ap l ica r  os  ma is
d ive rsos t ipos de acabamentos como:  tex tu ra,  p intu ra,  a zu le jos,  past i lhas,  pape l  de
parede,  g ran i to  e  etc.
 
•  Acúst ica:  me lho r ias  quanto a  qua l idade de som nos ambientes,  tendo me lhor
acúst icas com menos ru ídos.
 
• Ma is  espaço:  uma pa rede Dr y wa l l  é  ma is  f inas que as convenc iona is,  podendo ganhar
até  5% a ma is  de á rea ú t i l .

Vantagens
Drywall



As pa redes de Dr y wa l l  são revest idas 
com uma chapa res is tente  ao fogo. 
A lém de mante r  um ma io r  confo r to  té r-
mico e la  também permanece estáve l  de 
30 min  à  120 min  em uma s i tuação de 
i ncênd io.  Não desmoronando,  ev i tando 
a ráp ida p ropagação do fogo. 
Não aumentando a  sua temperatu ra  e 
não permi t indo a  passagem de fumaça.

Drywall em
áreas úmidas

Drywall
resistente ao fogo

O Dr y wa l l  pa ra  á reas úmidas como 
banhe i ro  e  coz inha tem uma qua l i -
dade espec í f ica  que impermeab i l i za 
a  p laca,  de i xando-a res is tente  à  água 
e  mantendo sua durab i l idade igua l  às 
ou t ras  á reas da const rução.



Os ca rpetes em ro lo  comerc ia l  são idea is  pa ra  quem 
quer  t ransfo rmar  um ambiente  de fo rma ráp ida,  l impa 
e fác i l .  A lém d isso,  e le  p roporc iona uma sensação 
ún ica de confo r to  e  aconchego com um toque de 
modern idade e inovação.  Esta r  confo r táve l  nunca sa i 
de moda.  Ent re  em contato  conosco agora  mesmo 
e a  faça um orçamento sem compromisso.  Estamos 
esperando pe la  sua l igação.

Carpete
Comercial

Carpete
Residencial

Os carpetes residências assim como os tapetes e car-
petes em gera l  a lém de belos e confor táveis são uma 
opção saudável a sua famí l ia.  Isso porque retém o pó 
presente no ar ev i tando que ele seja aspirado pelas 
pessoas. Opte por ut i l izar carpetes em sua residência!



Divisória Eucaplac UV - Areia Jundiaí

Divisória Eucaplac UV - Branco Max

Divisórias



Piso laminado
de madeira
• Manutenção fácil: piso mais fácil de limpar, ambiente
agradável por mais tempo. Quando combinado com a
base certa e as placas de flutuação trazem melhorias 
térmicas, ideais para aquecimento e/ou resfriamento de 
piso radiante. 

• Resistente aos riscos: a camada superior protetora Scratch
Guard garante aparência natural e beleza mesmo depois de
muito tempo instalada, sendo 10 vezes mais resistente contra
microrriscos.
• Resistência a impactos: no centro do piso laminado, encontra-
se uma placa de fibra de densidade (HDF), que combinada com
a placa Scratch Guard resulta em um piso com a melhor proteção
a queda de objetos, saltos altos e etc.
• Derramou! Sem problemas: a base protetora colada e resistente à 
água e a resistência a tração do sistema de encaixe proporcionam 
proteção contra a umidade superficial e respingos.
• Som sem ruídos: combinado a uma base Quick-Step faz com que a
sonoridade do piso seja muito melhor, com um som agradavelmente suave.
• Sem perder a cor: não precisa mais ter medo de tirar os móveis do lugar, 
com os pisos Quick-Step você vai poder tirar os móveis sempre que quiser.

Nossa paleta de cores

Carvalho Natural    Carvalho Bege       Carvalho clássico    Carvalho cinza      

Pinho natural           Carvalho natural    Carvalho cla. nat. 



     Piso vinílico
  Tarkett

                      • É confortável ao pisar.
                    • Excelente sensação térmica.
                  • Os danos por quedas são mínimos.
                • Baixa manutenção.
              • Fácil de limpar sendo ótimo para manter o 
                ambiente higienizado.
          • Excelente durabilidade.
        • Melhor acústica, com redução de ruídos.
      • Ampla variedade de cores e soluções.
    • Instalação rápida, limpa e prática.
  • Excelência em aparência e acabamento.

Nossa paleta de cores

Eucalipto              Tamarindo              Amburana              Andiroba                Cupuaçu      

Nos fecan                Candeia                 Gravatá                    Trigo                   Vanila      



Piso vinílico
Ruffino
• Adaptável: não mancha, não junta pó e não absor-
vem líquidos, podendo ser colocado em diversos ambi-
entes da casa.
• Prático: instalação simples e rápida, assim como a ma-
nutenção. Como retém menos poeira, apenas um pano 
úmido já garante a limpeza do piso.
• Seguro: antialérgico e antiderrapante, diminuindo o risco de
quedas e escorregões.
• Isolamento: melhorias no isolamento térmico e acústico, não 
fazendo ruídos ao pisar.
• Modelos: grande variedade de modelos, cores, espessuras e aca-
bamentos.Uma grande versatilidade para criar um ambiente ainda mais 
agradável. 
• Ecológico: feito de materiais recicláveis reaproveitáveis.

Nossa paleta de cores

Freijó Claro                      Angelim                        Itaúba                         Ipé                            Pinho  

Carvalho branco             Jacarandá                     Oliva                    Imbuia                           Peróba  



     Piso vinílico
  Beaulieu

                      • É confortável ao pisar.
                    • Excelente sensação térmica.
                  • Os danos por quedas são mínimos.
                • Baixa manutenção.
              • Fácil de limpar sendo ótimo para manter o 
                ambiente higienizado.
          • Excelente durabilidade.
        • Melhor acústica, com redução de ruídos.
      • Ampla variedade de cores e soluções.
    • Instalação rápida, limpa e prática.
  • Excelência em aparência e acabamento.

Nossa paleta de cores

Alpino                   Oviedo                  Pátina                      Nut 

Bruges                  Victória                 Malbec                  Maple 



Persianas

DOUBLE VISION

É um dos produtos mais 
versáteis com excelente 
custo-benefício. Proporciona 
beleza ao ambiente, aliado 
ao perfeito controle de 
luminosidade e visibilidade. 
Os tecidos da Rolô Double 
Vision caracterizam-se por 
faixas horizontais intercaladas 
por tecido e tela. 

        ROLO

                A persiana rolô é uma excelente alter-
                  nativas às cortinas. Retrátil, ela se
                      enrola completamente na parte  
                            superior da janela quando é
                               berta. Seu mecanismo fun-
                                  ciona por meio de rolda-
                                    nas, e pode ser manual 
                                       ou automático, utilizan-
                                          do um controle re-
                                            moto.

        ROMANA

                É a escolha certa para o ambiente que
                 requer charme e elegância. Este pro-
                    duto tem por característica suas 
                         listras horizontais, e quando en-
                              colhido forma gomos. 
                                   Flexibilidade para a  insta-
                                       lação. Dispensa uso 
                                           de bandôs. 



      ALUMÍNIO HORIZONTAL    
                                    50MM

As lâminas horizontais são  reco-
mendadas para quem procura  ter 
o melhor controle de lumino-
sidade em um determinado am- 
biente. O giro das lâminas permi- te 
acesso total de visão para a área 
externa.

PVC VERTICAL

Este produto é amplamente ins-
talado em grandes vãos, co-
brindo janelas, sacadas e 
portas. Além disso suas’
lâminas possuem giro
de 180°, o que per-
mite o controle 
ideal de ilumi-
nação.

                                 ALUMÍNIO HORIZONTAL 25MM

                         Design moderno agora tem opções com 
                       lâminas lisas ou perfuradas, além das 
                  opções de escolha de acabamentos. As lâ-
               minas horizontais são recomendadas para 
           quem procura ter o melhor controle de lumino-
        sidade em  um determinado ambiente. 



Móveis
Escritóriode 

Trabalhamos com uma grande variedade 
de produtos, garantindo a qualidade 
e excelência em todos. Mesas para 
escritório, armários, cadeiras e todo tipo de 
mobília. Tudo isso para sua empresa você 
encontra na Cataratas Office. 





Resistentes, versáteis e dinâmicos, organizam 
espaços e poupam tempo. Com duração satisfatória 
e discrição, fazem a diferença na rotina de diferentes 
empreendimentos.Movéis

de Aço

Quer saber como a sala vai ficar depois da reforma? 
Faça seu projeto de paginação de pisos na Cataratas 
Decorações & Construção!Layout

Paginaçãoe 



Sancas
Molduras&

Os detalhes tornam um ambiente mais agradável e aconchegante. A linha Art Decor traz rodatetos 
elegantes e modernos, ideais para residências, empresas ou escritórios. Uma ótima opção para quem 
procura a renovação do ambiente sem os transtornos do gesso. Propriedades especiais Dispensa mão 
de obra especializada;

• Fácil e rápida instalação mediante adesivo;
• Não descola nem mancha com a umidade;
• Remoção fácil e rápida;
• É lavável e fácil de limpar;
• Não acumula mofo, fungos ou bactérias;
• Pronto para pintura, fácil de pintar.

Alguns modelos abaixo de Sancas e Molduras:
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