DECKS COMPÓSITOS
A Fiberon, líder na Inovação, complementa a sua gama de Decks Compósitos tradicionais com uma nova
Gama de Deck´s Compósitos com faces com ―película de alta resistência‖ e com propriedades únicas Antimancha.
Com a tecnologia PermaTech* (patente pendente), foi possível melhorar a durabilidade e assegurar a resistência às manchas e ao envelhecimento da cor, este tipo de Deck dispensa qualquer tipo de manutenção sendo
apenas necessária uma limpeza ocasional com sabão e água. Garantias para uso doméstico, contra manchas e
envelhecimento precoce da cor até 25 anos.
PermaTech: Inovadora tecnologia de coextrusão permite
obter uma película superficial altamente resistente e
completamente soldada ao núcleo. O produto final combina todas as vantagens dos tradicionais dos Decks Compósitos com as vantagens de uma inovadora película protetora de elevada performance.

Núcleo do Deck que confere
resistência e rigidez.
Superfície ―Permatech‖ inovação que oferece excepcional resistência as manchas, envelhecimento da
cor e aos fungos.

Horizon—Ipê
Características da Gama Horizon
 Medidas: 2440x137x24mm
 Dupla Face, ambas as faces com tecnologia ANTI-MANCHAS Permatech *
 Garantia 25 anos

Delegações: Amarante | Maia | Mirandela | Palmela | Pombal
Telef.: 226 152 600 | Fax: 226 152 699
Site: www.jpleitao.pt | info@jpleitao.pt
Se não deseja receber esta informação por favor clique aqui, obrigado.

Xtrem —Acorn
Características da Gama Xtrem
 Medidas: 2440x127x20mm
 Uma face lisa e protegida com tecnologia
Permathech *
 Garantia 15 anos

Nas novas referências Horizon—Ipê e Xtrem– Acorn, a J. Pinto Leitão assegurará serviço de entrega local através do stock
das mesmas, complementando os seus actuais Stock das referências Professional—Gris/Marrón e Tradicional– Sienna Marrón/Luna Gris
Gama PROFESSIONAL

Professional - Gris

Professional - Marrón

Características da Gama Professional:

 Medidas: 2440x134x24mm
 Dupla Face
 Garantia 20 anos
Gama TRADICIONAL

Tradicional - Sienna Marrón | Luna Gris
Características da Gama Tradicional:

 Medidas: 2440x127x20mm
 Uma face lisa e outra ranhurada
 Garantia de 15 anos

Delegações: Amarante | Maia | Mirandela | Palmela | Pombal
Telef.: 226 152 600 | Fax: 226 152 699
Site: www.jpleitao.pt | info@jpleitao.pt
Se não deseja receber esta informação por favor clique aqui, obrigado.

Frente
Ribeirinha
de Lagos.

Principais características:







Esquema exemplificativo da fixação.

Não necessita de manutenção;
Possibilita fixação visível;
Não necessita de ser pintado nem envernizado;
Cores fortes com imitação da textura da madeira;
Resistente a insetos/térmitas.

Para mais informações contacte as nossas delegações.
Delegações: Amarante | Maia | Mirandela | Palmela | Pombal
Telef.: 226 152 600 | Fax: 226 152 699
Site: www.jpleitao.pt | info@jpleitao.pt
Se não deseja receber esta informação por favor clique aqui, obrigado.

