CARPETES E PISOS VINÍLICOS

Tecnologia e conforto para o seu ambiente.

Linha exclusiva para Revendedores

A WK Carpetes

Tecnologia e conforto para o seu ambiente!
Fundada em 2002 na cidade de São Paulo, a WK
Carpetes e Pisos Vinílicos se tornou a primeira empresa nacional a produzir carpetes em placas modulares com base em PVC. A empresa tem como foco
principal o mercado corporativo, prestando serviços
a bancos, hotéis, multinacionais, bem como a arquitetos, turnkeys e construtoras.
Os carpetes deste folder (Linha Minerius Versus RV)
foram desenvolvidos exclusivamente para Revendedores WK.
Com base nas tendências de mercado, a WK fabrica
e entrega produtos de qualidade feitos com a mais
alta tecnologia, tendo instalado mais de um milhão
de m² em todo território nacional. Do carpete ao piso
vinílico, oferecemos a mais ampla gama de produtos e acessórios para agregar valor aos projetos de
seus clientes. Tem como prioridade fornecer produtos
funcionais e elegantes, tornar ambientes mais agradáveis e sofisticados, além de otimizar espaços com
qualidade, durabilidade, segurança e conforto.
A fábrica da WK está localizada em Suzano, interior
de São Paulo e conta com milhares de m² de área
fabril. Com posse de laudos oficiais que atestam
a qualidade e segurança dos produtos, a empresa
atende às exigências dos órgãos governamentais.
Estamos prontos para atendê-los através do nosso
departamento comercial e showroom.

Carpetes

Perfeito para conferir equilíbrio a diversos ambientes.
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Carpete em Placas

Linha Minerius Versus RV

Com fácil manutenção, o carpete em placas da WK é indicado para ambientes com grande
circulação de pessoas. Produzido no Brasil, os carpetes em placas possuem várias opções de
cores e modelos.

Esses 4 modelos da Linha Minerius Versus RV foram desenvolvidos exclusivamente
para revenvedores WK.

Vantagens de se usar carpete em
placa em ambientes corporativos:
- Conforto e isolante térmico.
- Isolamento acústico.
- Fácil de remoção e manutenção.
- Melhor qualidade no ar.
- Antiestático.
- Antiderrapante.
- Alta durabilidade.

Filamento contínuo
Base primária

2ª camada PVC

Ancoragem Latex

Minerius Versus Grey RV

Minerius Versus Prata RV

Minerius Versus Ferro RV

Minerius Versus Chumbo RV

1ª camada PVC
Tela estabilizadora
de fibra de vidro

Características Técnicas:
Construção:
Textura:
Composição da superfície:
Altura do fio:
Altura total:
Peso base secundária:
Peso fibra:
Peso total:
Base Primária:
Revestimento Secundário:
Manta de estabilidade:
Dimensão da placa:
Flamabilidade:
Controle:
Classificação:

Tufting 1/10
Boucle
100% Polipropileno PP
3.2mm
6.0mm (+/-10%)
2.500g/m²
670g/m²
3.170g /m² (+/-10%)
Manta Sintética não tecida em poliester
Fusão termoplástica
Tela de fibra de vidro
50cm x 50cm
Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859) CL A
Antiestático Permanente < 2,0 KV
à utilização Tráfego comercial leve

