
pisos e revestimentos



Com a maior planta de pisos 
de PVC instalada em todo o 
Brasil, a Interfloor oferece 
ao mercado, excelência em 
atendimento personalizado, 
busca e desenvolve 
soluções junto a todos os 
tipos de projetos, comerciais, 
residenciais, hotelaria, 
academias entre outros. 
Concretiza desde pequenos 
sonhos a grandes projetos.
Aprimora parcerias 
implementando processos 
de garantia estendida, 
inovando e oferecendo aos 
clientes a comodidade e a 
segurança de uma parceria 
permanente.
Qualidade não é apenas 
um detalhe é a essência de 
nossa marca. 

criando

sustentabilidade

manutenção

instalação

Sempre em busca de inovações a 
Interfloor foi uma das empresas pioneiras 
na certificação de sustentabilidade 
através de  um órgão regulamentado com 
credibilidade no mercado, a sustentax, 
sofisticando nossa postura em obras de 
grande porte.

Sem a necessidade de ser encerado, o 
segredo da praticidade da limpeza está 
na manutenção diária, realizada por 
produto multiuso, à base de água.

De procedimento fácil, o bom resultado 
está vinculado ao contra piso e/ou à 
superfície a ser aplicada, devendo estar 
nivelada, limpa e livre de poeiras.

vantagens dos pisos Interfloor

fácil
instalação
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fogo

resistente
a queima de 
cigarros

absorve
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Requinte e naturalidade aplicado 
em projetos de pequeno, médio 
e grande porte.

pu coating
wear layer

printing film

soft layer

hard layer

régua de 15,24 x 91,44cm
espessura 3mm

shoppings
residências
hotéis
academias
barcos
universidades
auditórios
escritórios

indicado para uso em:
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carvalho rústicocarvalho

betullaamêndola

ebanizado
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rustic black
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nogueira

legno paglia

cimento

cimento



indicado para uso em:
residências
hotéis
escritórios

Conforto e aconchego. rápida aplicação 
para áreas de pequena circulação, 
proporciona fácil manutenção e 
impermeabilidade ao ambiente.

treviso

etna

lazio

reggio

bari

siena

pavia

ferrara

asti

trani

belluno

pu coating

wear layer

printing film
soft layer

hard layer

régua de 15,24 x 91,44cm
espessura 2mm

indicado para uso em:
shoppings
residências
hotéis
academias

universidades
auditórios
escritórios

Aplicação sem o uso de cola, com sistema 
de encaixe que adere perfeitamente ao 
chão, tornando-o impremeável e de fácil 
manutenção.

legno mogano paglia

pu coating

printing film

hard layer 2

hard layer 1

régua de 19,05 x 120,90cm
espessura 4mm

carvalho rústico ebanizado ipê

carvalho rústico



shoppings
residências
hotéis
universidades
auditórios
escritórios

Indicado para áreas de grande circulação, 
a linha oferece texturas harmoniosas e 
sistema pioneiro de fixação: ventosas no 
verso aderem com perfeição e segurança, 
principalmente em pisos elevados.

A inovação dos pisos de pvc passou da superfície para a base 
do InterOffice, onde as ventosas localizadas na parte posterior, 
eliminam a necessidade da cola. Isso, na prática, se traduz em 
segurança na fixação e estabilidade dimensional.

ANTI-SLIP BACKING

beigecremma griggio

terra veronapiave

anti-slip backing

placa de 50 x 50cm
espessura 4mm

residências
hotéis
escritórios

indicado para uso em:

indicado para uso em:

Tradicionalidade na textura, facilidade na 
limpeza e aplicação que não necessita 
cola, por ser auto-adesivo. Ideal para 
ambientes residênciais e de baixo fluxo.

freijó marfim

pau brasil

teca

pu coating

wear layer

printing film

soft layer

hard layer

auto adesivo

placa de 30,48 x 30,48cm
espessura 2mm

cemento

teca



P I S O S  E  R E V E S T I M E N T O S

rua fidalga, 346
vila madalena - 05432-000
são paulo sp - brasil

f. +55 11 3812-3976
contato@interfloor.com.br
interfloor.com.br
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residências
hotéis
escritórios
clubes

A tecnologia da grama sintética nos 
permite ultrapassar os limites das áreas 
internas e externas, resistindo ao tempo 
podendo ser aplicada sobre ela toda 
criatividade, nas diferentes condições 
climáticas.

innova

play

rolo de 2 x 10m

academias
playgrounds
escolas
paisagismos

ROD 130
3x2

ROD 131
7x1,5

ROD 132
7x1,5

ROD 133
10x1,5

Elegância e funcionalidade 
nos mínimos detalhes.

medida em centímetros: altura x espessura

exclusivo 
sistema para 
cabeamento:

• elétrico
• telefone
• internet

ROD 134
15x1,5

lavável
anti-mofo
não empena
resistente a insetos (ex: cupim)
fácil instalação

diferenciais:

indicado para uso em:


