
Piso Vinílico 
Perfeito equilíbrio a diversos ambientes. 

 
Vantagens 
Os pisos vinílicos proporcionam conforto e pratici- 
dade, são altamente duráveis, fácil instalação, lim- 
peza, acústico, não transmite calor ou frio além de 
possuir cores diversas e padrões variados. 
 

Qualidade 
Os pisos vinílicos são produzidos com matérias-
primas de primeira qualidade e submetidos a um 
rigoroso controle de qualidade em todas as fases 
do processo. 
 

A durabilidade de seu revestimento vinílico 
começa sempre com uma boa instalação. 
 

Avaliação do Piso Vinílico 

Pisada Confortável 

Sensação Térmica Atérmico 

Estragos causados por 
quedas 

Mínimo 

Conservação Baixa 

Limpeza Excepcional 

Validade Ótima 

Acústico Excelente 

Cores e resultados Diversidade 

Instalação Ágil e Organizada 

Apresentação e Conclusão Ótima 



A Linha Kline Floor é feita em PVC evitando a 
propagação de chamas, oferecendo um conforto 
acústico, térmico além de evitar o acúmulo de 
bactérias 

Linha Kline Floor  
Conforto e Sofisticação para o seu 

ambiente corporativo 

5mm 

PUR (Capa de uso) 0,5mm 

Placa Régua 60x60cm 

20x120cm 



Esta linha reproduz com perfeição as pedras, com 
todas as vantagens de um revestimento vinílico, 
mais confortável e de fácil manutenção. 
 
Graças ao efeito desgastado, a linha Ecorock 
apresenta um resultado contemporâneo aos 
projetos de interiores, sendo ideal para ambientes 
com estilo industrial. Este produto é uma 
excelente opção para quem deseja um efeito de 
cimento, mas com toda a praticidade de 
instalação que somente o piso vinílico oferece. 

Linha Kline EP Ecorock 
Resultado contemporâneo aos  

projetos de interiores 

3mm 

PUR (Capa de uso) 0,3mm 

Placa Régua 60x60cm 



Desenvolvido com tecnologia alemã dentro dos 
padrões de qualidade internacional. Um piso 
prático e antialérgico. Não retém poeira e assim 
evita a permanência de agentes alérgicos. 
Superfície de fácil conservação e limpeza. 
 

Composto por um material auto-extinguível ao 
qual não contribui para propagação de chamas. 
Piso impermeável resistente ao contato direto 
com água. Porém, não resistente a exposição 
prolongada a água. 

Linha Kline SP  
Um piso prático e antialérgico 

3mm 

PUR (Capa de uso) 0,5mm 

Placa Régua 60x60cm 

20x120cm 



 
 

 
Linha Kline SP 

Um piso prático e antialérgico. 

Obliviate RV                                                  20x120cm 

Romora RV                                                    20x120cm 

Concretum RV                                                60x60cm 

Imperium RV                                                20x120cm 

Seraverto RV                                                20x120cm 

Vingardio RV                                                 20x120cm 

Cimentum RV                                                60x60cm 

Horus RV                                                     20x120cm 



A instalação do WPL faz bem a saúde (não contém 
metais prejudiciais), é antialérgico e 
antibacteriano. Além disso é muito fácil de limpar 
e impermeável: basta um pano úmido. Produtos 
para limpeza não afetam a cor do revestimento 
vinílico e nem causam manchas. Por ser produzido 
em PVC pode ser reciclado e é reciclável. Não é 
inflamável. 
 
O WPL também é muito confortável (abafa o 
barulho dos saltos sobre o piso) e deixa os 
ambientes mais aconchegantes, pois os padrões 
têm características muito semelhantes às da 
madeira, tanto no que diz respeito à aparência 
como a textura. 

Linha Kline EP WPL 
Fácil de limpar e impermeável 

Espessura 2mm 

PUR (Capa de uso) 0,5mm 

Placa Régua 20x120cm 



Pisos para aplicações comerciais com alta 
resistência à abrasão. Utilizado também para 
áreas residenciais, possui tratamento Anti 
Bactéria na superfície com índice de PU anti-
contaminação. Com uma composição 
heterogênea e com fabricação calandrada, 
podemos atestar a sua resistência ao ser 
submetido a um intenso tráfego de pessoas e 
móveis sem alteração ou danificação do produto, 
indicado para clínicas, salas comerciais e 
ambulatóriais, clínicas veterinárias, escolas 
infantis, quarto de criança, etc. 

Linha Kline BG  
Pisos comerciais com alta 

resistência a abrasão 
Espessura 4mm 

PUR (Capa de uso) 0,5mm 

Placa Régua 48x48cm 



Linha Kline BG 
Pisos comerciais com alta resistência a abrasão 

92.503 RV                   48x48cm 

92.407 RV                   48x48cm 

92.407 RV                   48x48cm 

92.502 RV                   48x48cm 

92.304 RV                   48x48cm 

92.504 RV                   48x48cm 

92.501 RV                   48x48cm 

92.301 RV                   48x48cm 

92.307 RV                   48x48cm 

92.408 RV                   48x48cm 
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