CARPETES E PISOS VINÍLICOS

Tecnologia e conforto para o seu ambiente.

Pisos Vinílicos

Perfeito para conferir equilíbrio a diversos ambientes.

A WK Carpetes

Piso Vinílico

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.
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.

11 2698 6056 | 2698 7408
www.wkcarpetes.com.br
contato@wkcarpetes.com.br

Perfeito equilíbrio a diversos ambientes.

Vantagens
Os pisos vinílicos proporcionam conforto e praticidade, são altamente duráveis, fácil instalação, limpeza, 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.
Meio ambiente
- Durável e higiênico;
- Baixas emissões de compostos orgânicos voláteis
no meio ambiente;
- Sustentável, mais de 15.000 toneladas por ano;
- Economia de água e produtos de limpeza.
Avaliação do Piso Vinílico
Pisadas

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

Linha Kline Floor de Linha

Linha Kline Floor

Conforto e sofisticação para o seu ambiente corporativo.

Conforto e sofisticação para o seu
ambiente corporativo.
Espessura 5mm placas e régua castanho viana
3mm réguas castanho viana, canela e horus
PUR (Capa de uso) 0,5mm
Placa 60x60cm
Régua 20x120cm

Stone

60x60cm

Concret

60x60cm

Castanho Viana

20x120cm

Canela

20x120cm

Horus

20x120cm

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.

Importação própria

Linha Kline EP Ecorock
Resultado contemporâneo aos
projetos de interiores.
Espessura 3mm
PUR (Capa de uso) 0,3mm
Placa 60x60cm
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 como toda a praticidade de instalação que somente o piso
vinílico oferece.

Linha Kline EP Ecorock
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Tecnologia e conforto para o seu ambiente.

Madeira 605004

Travertino 600633

60x60cm

Resultado contemporâneo aos projetos de interiores.

60x60cm

Fuligem 600940

Pedra Dourada 600634

60x60cm

60x60cm

Prata 600315

Ardosia 600930

60x60cm

60x60cm

Khaki 600328

60x60cm

Linha Kline SP
Um piso prático
e antialérgico.

Espessura
PUR (Capa de uso)
Placa
Régua

3mm
0,5mm
60x60cm
20x120cm

Desenvolvidos com tecnologia alemã dentro dos padrões de qualidade internacionais. Um piso pratico e antialérgico. Não
retém poeira e assim evita a permanência
de agentes alérgicos. Fácil conservação com
uma superfície que facilita a limpeza.
Composto por uma 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
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Um piso prático e antialérgico.

Obliviate

20x120cm

Seraverto

20x120cm

Imperium

20x120cm

Romora

20x120cm

Vingardio

20x120cm

Horus

20x120cm

Concretum

914,40x914,40mm

Cimentum

914,40x914,40mm

Quartzo

914,40x914,40mm

Stone II

914,40x914,40mm

Linha Kline EP WPL
Fácil de limpar
e impermeável.
Espessura 2mm
PUR (Capa de uso) 0,5mm
Placa 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
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Fácil de limpar e impermeável.

Maceió 1306

20x120cm

Santos 21918

20x120cm

Porto Alegre 1512

20x120cm

Florianópolis 255

20x120cm

São Paulo 1261

20x120cm

Fortaleza 12510

20x120cm

Sorocaba 25203

20x120cm

Vitória 21313

20x120cm

Uberaba 27026

20x120cm

Carajás 21913

20x120cm

Aracajú 22211

20x120cm

Recife 22708

20x120cm

Londrina 22457

20x120cm

Campos 21611

20x120cm

Barnb 6225G

20x120cm

Natural B 6259G

20x120cm

Belo Horizonte 64383

20x120cm

Salvador 1301

20x120cm

Pelotas 115424

20x120cm

Antiqua b 113G

20x120cm

Natal 1514

20x120cm

Brasília 12710

20x120cm

Niterói 64103

20x120cm

Goiânia 22521

20x120cm

Urucum 22141

20x120cm

Curitiba 70506

20x120cm

Colonial

20x120cm

Blocks Light B 6294g

20x120cm

Linha Kline BG
Pisos comerciais com alta
resistência a abrasão.
Espessura 4mm
PUR (Capa de uso) 0,5mm
Placa 48x48cm
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, podendo
ser submetido a um intenso tráfego de pessoas e móveis sem alteração ou danificação
do produto, próprio para, clínicas, salas comerciais e ambulatoriais, clínicas veterinárias, escolas infantis, quartos de criança, etc.

Linha Kline BG
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Pisos comerciais com alta resistência a abrasão.

Tecnologia e conforto para o seu ambiente.

92.503

48x48cm

92.502

48x48cm

92.501

48x48cm

92.307

48x48cm

92.305

48x48cm

92.304

48x48cm

92.301

48x48cm

92.408

48x48cm

92.407

48x48cm

92.504

48x48cm

Confira nossa linha de
Carpete em Placas
em nosso site:
www.wkcarpetes.com.br
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