Dekwall

Decorativos de Parede Fascinantes
com o conforto da cortiça

Nature around you

A cortiça é um material natural extraído do tronco do sobreiro, com qualidades únicas e incomparáveis que ainda
ninguém conseguiu copiar ou melhorar. A sua estrutura celular é semelhante a um favo de mel, permitindo-lhe
funcionar como um isolante térmico e sonoro de origem natural e tornando-a resistente aos choques.
Graças a estas qualidades exclusivas, a cortiça é considerada a matéria-prima ideal para pavimentos, visto que
garante um conforto excepcional sendo simultaneamente um recurso renovável e sustentável.

Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos de chão e de parede com propriedades
exclusivas devido à tecnologia Corktech.
A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada numa estrutura
multicamada única, permitiu à Wicanders alcançar revestimentos de parede de qualidade superior que oferece
a combinação perfeita entre beleza, conforto e durabilidade.
A singularidade dos revestimentos de parede Dekwall foi alcançada ao integrar duas camadas de cortiça com
diferentes propósitos. A camada mais espessa é feita de aglomerado de cortiça e serve como underlay do
produto, proporcionando conforto superior, uma temperatura amena e redução de ruído. O visual decorativo
é uma fina folha de cortiça, criada através da combinação de diferentes formas de cortiça natural, obtendo
visuais genuinos e autênticos cheios de personalidade. Para uma maior resistência, o visual é coberto com um
acabamento em verniz ou cera.

Aglomerado de cortiça
Redução de ruído,
eficiência térmica e conforto
Decorativo de cortiça natural
Visual decorativo

Acabamento protector
Cera ou Verniz

Mais que bonitos
revestimentos de parede
Mais silêncio
As propriedades naturais da cortiça tornam-na num excelente isolante
acústico. Os revestimentos de parede em cortiça reduzem a transmissão de
som dentro e entre divisões, criando espaços mais silenciosos e tranquilos.

Mais eficiência térmica
As características únicas de isolamento térmico da cortiça mantêm a
temperatura ideal das divisões durante todo o ano, assegurando um
ambiente mais acolhedor e confortável com redução dos custos de energia.

Mais durabilidade
As células da cortiça também são resistentes a embates. A cortiça tem uma
memória natural e recupera de impactos fortes, mantendo a sua elasticidade.
Estas propriedades tornam-na num produto de alta durabilidade que
preserva um aspecto perfeito durante muitos anos.

Mais sustentabilidade
A cortiça é proveniente da casca do sobreiro. É retirada do tronco através
de processo manual, sempre sem causar qualquer dano à árvore. Todos os
anos cresce casca nova, o que faz dela um recurso renovável e sustentável.

Padrões únicos
A harmonia e a perfeição só podem ser encontradas na Natureza. As formas
naturais da cortiça, distintas e fascinantes, dão um toque especial às paredes,
criando espaços únicos repletos de estilo e charme.

Alabaster
Elegância Aconchegante
Este visual gracioso tem a refinada textura da cortiça, sendo perfeito para criar espaços
elegantes e encantadores. A colecção Alabaster combina o bem-estar com uma beleza
contemporânea.

Alabaster Chalk

Alabaster Chalk
TA10001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Verniz
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Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.

Alabaster Porcelain
TA12001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Verniz

Alabaster Cream
TA11001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Verniz
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Alabaster Cream

Bamboo
Beleza Exótica
A beleza desta colecção transforma o aspecto singular do bambu num design
com um estilo incomparável. Este visual linear dá um toque original e exótico
ao seu ambiente, criando espaços cheios de harmonia e sofisticação.
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Bamboo Terra

Bamboo Artica

Bamboo Terra
TA04001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Verniz

Bamboo Artica
TA01001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Verniz

Bali
RY48001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Bamboo Toscana
TA05001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Verniz

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Cayman
Confortável e relaxante
O visual Cayman foi idealizado para introduzir serenidade e conforto na sua decoração. As pequenas formas
orgânicas da cortiça apelam aos sentidos e captam a
essência aconchegante deste material natural.
Cayman
RY56001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Cayman
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Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.

Flores

Flores
Sofisticação Natural
A textura natural do visual Flores é enfatizada com um
delicado tom branco que acrescenta um requinte natural
a estilos decorativos modernos ou mesmo minimalistas.
Flores White
RY07001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera
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Fiord
Personalidade Luxuosa
Este visual exuberante é constituído por grandes porções
de cortiça virgem, conferindo expressividade e encanto a
espaços interiores. Uma colecção actual e moderna que
exala bom gosto.

Fiord Natural
RY15001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Fiord White
RY19001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Fiord White
Fiord Exclusive
RY19002 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera
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Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.

Fiord Exclusive
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Fiord Natural

Hawai
Carácter Orgânico
Efeitos e formas singulares sugerem o regresso à natureza
criando espaços inundados de sensações orgânicas. As
impressionantes texturas da colecção Hawai enriquecem a
personalidade das decorações contemporâneas.
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Hawai Natural

Hawai Natural
RY11001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Hawai Exclusive
RY77001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Hawai Exclusive

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Hawai
Carácter Orgânico
Combinados com cores-base contrastantes, os aprimorados visuais Hawai
revestem os seus espaços com um
refrescante e expressivo look.
Hawai White
RY77002 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera
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Hawai Black Platinum

Hawai White

Hawai Black Pearl				
RY1F001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Hawai Black Oyster
RY1G001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Hawai Black Pearl
Hawai Black Platinum
RY1H001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Canaria
Encanto suburbano
Canaria - é um visual de design tradicional
enriquecido com o charme da atmosfera rústica
na vida quotidiana. Sinta-se em harmonia com a
natureza na sua casa moderna.
Canaria
RY33001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera
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Canaria

Melville

Melville
Requinte rústico
Baseado num refinado visual de cortiça, Melville é a escolha
ideal para espaços de beleza intemporal. Designs rústicos
são uma tendência constante na decoração de interiores
moderna, resultando o Melville numa atmosfera cativante
e convidativa.

Melville
RY40001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Stone Art
Espaços de Glamour
Stone Art replica a textura de pedra através de um majestoso decorativo de cortiça. Esta
colecção reafirma espaços elegantes e glamorosos.
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Stone Art Oyster

Stone Art Pearl
TA23001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Verniz

Stone Art Oyster
TA22001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Verniz

Stone Art Pearl
Stone Art Platinum
TA24001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Verniz

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Malta
Sofisticação contemporânea
A combinação entre um visual tradicional com cores modernas e uma tecnologia avançada dá
origem a esta colecção contemporânea. Malta é muito versátil; tanto assegura o bom gosto em
ambientes modernos, como confere sofisticação a decorações simples.

Malta Chestnut
RY1L001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera
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Malta Chestnut

Malta Moonlight
RY1N001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Malta Platinum

Malta Platinum
RY1K001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Malta Champagne
RY1M001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera
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Piel
Tranquilidade Natural
A colecção Piel tem uma aparência cativante que torna qualquer divisão
num espaço simultaneamente elegante e envolvente. Este estilo inspira
uma paz natural, o que o torna perfeito para ambientes relaxantes.
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Piel Aqua

Piel Nut
RY1I001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

Piel Aqua
RY1J001 - 600 x 300 x 3,0mm
Acabamento: Cera

23

Pense verde
escolha
Wicanders®
Wicanders® é uma marca verdadeiramente sustentável! Produzida pela Amorim, representa um equilíbrio único entre
a criação de riqueza e a protecção do ambiente. Tendo como ponto de partida uma matéria-prima natural, extraída
ciclicamente de sobreiros sem nunca os danificar, transformando-a em produtos de elevado valor acrescentado,
promovendo em simultâneo a biodiversidade e a sustentabilidade económica e social de áreas em risco de desertificação.

Vários estudos de eco-eficiência, que tiveram como base uma
análise comparativa com outros tipos de pavimento, comprovaram
o excelente desempenho ambiental dos processos de fabrico e
dos produtos Wicanders®. Para além da considerável redução de
energia e matérias-primas despendidas durante o processo de
fabrico, estes produtos contribuem activamente para a redução
do aquecimento global devido, por um lado, às baixas emissões e,
por outro, à retenção de CO2 proporcionada pelas características
naturais da cortiça.
Estima-se que a floresta portuguesa de sobreiros – montado – seja
responsável pela retenção de 5% das emissões anuais de CO2 do
país, o que representa 4,8 milhões de toneladas por ano.

Em Janeiro de 2012, a France
adoptou regulamentos para
limitar as emissões totais de COV
nos produtos para a construção.
Os fabricantes que vendem os
seus produtos na França devem
obter uma classificação que vai
de A+ (emissões muito baixas) a
C (emissões altas). O objectivo é
melhorar a qualidade do ar interior
em edíficios privados e comerciais.

A importância do sobreiro
O sobreiro (Quercus Suber L.) é uma árvore que pertence à
família do carvalho, de onde é extraída a cortiça. O seu valor
baseia-se não só nos produtos extraídos da árvore, mas em
todas as actividades agrícolas, florestais, pastorais e de caça
que giram à volta do cultivo do sobreiro.
A extracção regular da cortiça (um processo chamado
descortiçamento) é uma contribuição fundamental para uma
sustentabilidade ambiental, económica e social das áreas
rurais da região do Mediterrâneo onde se encontra o sobreiro.
O sobreiro é uma árvore de crescimento lento que pode viver
até 200 anos, o que permite uma média de 16 descortiçamentos
durante a sua vida. A primeira extracção de cortiça ocorre
apenas 25 anos depois do plantio dos sobreiros, repetindo-se em intervalos cíclicos de nove anos, sempre sem causar
qualquer dano à árvore. Este método permite ao montado
cumprir o seu papel na fixação de CO2, contribuindo
activamente para a redução do aquecimento global.
A floresta de sobreiros em Portugal, (700.000 hectares),
conhecida como montado, é uma paisagem tipicamente
ibérica, fundamental para a manutenção de uma biodiversidade
natural, incluindo algumas das espécies mais ameaçadas no
mundo: linces ibéricos, águias imperiais, cegonhas-pretas,
lobos e ursos selvagens.

Soluções Técnicas
Ficha técnica
Dimensões disponíveis

600x300x3mm
Resultado
Norma / Método de Teste

Unidade
Cera

Verniz

Dimensões

EN 427

mm

600 ± 0.5%
300 ± 0.5%

Esquadria

EN 427

mm

600: < 1.0mm
300: < 0.5mm

Espessura

ISSO 7322

mm

3.0 ± 0.3%

Densidade aparente

EN 672

Kg/m³

≥ 200

Peso específico

EN 434

%

≤ 0.4

Encurvamento

EN 434

mm

≤6

Teor de humidade

EN 12105

%

≤7

Formaldeído

EN 12149, method C

mg/Kg

≤ 95

Monómero de cloreto de vinil (VCM)

EN 12149, TEST B

mg/Kg

≤ 0,2

Resistência Térmica

EN 12667

m2 K/w

0.0583

0.0572

Resitência ao Fogo

EN 13501-1

Classe

ES2, d0

DS1, d0

Redução de Ruído

ISO 354

αw

Emissão de metais pesados e elementos específicos

EN 12149

0.10
cumpre requisito

Oferta de produtos
Dekwall
Cera

Verniz

Espessura (mm)

3

3

Dimensão (mm)

600x300

600x300

Referência
Bali

RY48001

Canaria

RY33001

Melville

RY40001

Cayman

RY56001

Flores White

RY07001

Malta Platinum

RY1K001

Malta Chestnut

RY1L001

Malta Champagne

RY1M001

Malta Moonlight

RY1N001

Hawai Natural

RY11001

Hawai White

RY77002

Hawai Exclusive

RY77001

Hawai Black Pearl

RY1F001

Hawai Black Oyster

RY1G001

Hawai Black Platinum

RY1H001

Fiord Natural

RY15001

Fiord White

RY19001

Fiord Exclusive

RY19002

Piel Nut

RY1I001

Piel Aqua

RY1J001

Stone Art Oyster

TA22001

Stone Art Platinum

TA24001

Stone Art Pearl

TA23001

Alabaster Porcelain

TA12001

Alabaster Cream

TA11001

Alabaster Chalk

TA10001

Bamboo Artica

TA01001

Bamboo Toscana

TA05001

Bamboo Terra

TA04001

Produzida pela Amorim, líder mundial do
mercado de produtos em cortiça, a Wicanders
combina os valores mais puros da natureza
com tecnologia de ponta, criando pavimentos
de alta qualidade, ecológicos e elegantes.
Wicanders tem uma reputação inigualável no

desenvolvimento de soluções de pavimentos de
elevado valor acrescentado com um conforto
incomparável, seguindo as últimas tendências
na decoração e orientando-se tanto para o
mercado residencial como comercial.
A Wicanders é verdadeiramente sustentável!

www.wicanders.com
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AT Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 ......................................................... austria.ar.de@amorim.com
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