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Ambiente
6.000% mais rendimento do que a madeira maciça.
0,5 mm (meio milímetro)
É esta a espessura de folha de madeira que usamos no nosso processo!

Prancha maciça com espessura 26mm!
Peça maciça mais fina usada na marcenaria!
Considerando costaneiros, descaio, serradura e aparas são
necessários mais de 30 mm para a produzir.

Poupança de energia.
Processo muito simples!
Extracção em equipamento muito sofisticado e robusto, por processo de
laminação, sem produção de serradura!
Secagem muito rápida de 10 a 15 minutos, compare-se com um mês de
secagem de prancha de carvalho de 26mm.
Processo industrial 100% limpo com ausência total de produtos químicos.
Aplicações principais:
1- Placa folheada de 2,5 a 40mm de aglomerado, MDF ou contraplacado,
destinadas ao fabrico de estruturas e frentes de móveis, roupeiros,
decoração, paredes, tectos, pisos, portas, etc.
2- Revestimento de perfis moldados, normalmente de MDF e mais raramente
de lamelados de madeiras pobres.

Aduela

Guarnição

Rodapé

Revolução de hábitos:
Assistimos hoje à substituição da madeira maciça por placas e perfis folheados, facto a que não é
alheio o factor ambiental. As vantagens são óbvias para o consumidor, nomeadamente: soluções
esteticamente mais belas e consistentes, ausência de empenos, fendas, movimento, e a vantangem
de termos grandes áreas disponíveis.
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