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WOVENFLOORING
BY DICKSON
A coleção Dickson Woven Flooring é sinónimo de saber-fazer e estética,
mas também de inovação. Artesãos na essência, estamos convencidos
dos méritos da inovação e fazemos todos os esforços para melhorar o
desempenho dos nossos produtos.
Para melhor responder às suas necessidades, a nossa equipa de
Investigação & Desenvolvimento trabalha em melhorias simples e
progressivas, mas também em avanços revolucionários. É o caso agora
com o lançamento da tecnologia CleanGuard - Integrated Protection:
uma nova técnica que surge no momento certo no muito exigente
mercado dos pavimentos têxteis.
Precursores de uma proteção sublime, orgulhamo-nos das nossas
equipas que trabalharam arduamente e com afinco ao longo DESTES
últimos 3 anos para desenvolver este verniz e oferecer-lhe mais
tranquilidade. Além da sua capacidade de isolamento acústico,
estabilidade dimensional e corte limpo, o pavimento têxtil Dickson
oferece-lhe agora uma maior facilidade na manutenção e não vamos
parar por aqui...
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INOVAÇÃO

DICKSON: PIONEIRA DO
VERNIZ INTEGRADO
PAVIMENTOS TÊXTEIS QUE SÃO MAIS RESISTENTES
À SUJIDADE E MAIS FÁCEIS DE MANTER
A tecnologia CleanGuard acrescenta um revestimento envernizado à face tecida para uso, retardando
a incrustação de sujidade ao mesmo tempo que aumenta a resistência às manchas e a facilidade de
manutenção.

PROTEÇÃO ÓTIMA
Integrada diretamente no produto acabado, a camada de verniz proporciona proteção suplementar e
garante uma aparência idêntica do material. A tecnologia CleanGuard é inodora e ajuda a manter um
interior saudável.

CLEANGUARD
INTEGRATED PROTECTION

4 mm

ESPESSURA

O produto preserva o seu desempenho original, incluindo uma espessura total de todas as
camadas combinadas de 4 mm

TRANSPARÊNCIA

A tecnologia CleanGuard não distorce a aparência do produto, que mantém a sua estética

MANUTENÇÃO FÁCIL

A facilidade de manutenção é muito aumentada, o que permite espaçar os ciclos de
manutenção atuais
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OS PAVIMENTOS
DICKSON

O TOQUE E ASPETO DO TÊXTIL
COM PROPRIEDADES ÚNICAS
Tecidos com fibras revolucionárias, os pavimentos Dickson®
combinam as qualidades de uso e resistência dos pavimentos em
vinil com a estética e a textura única dos revestimentos têxteis.
Verdadeira inovação técnica, desenvolvida para os ambientes
públicos mais exigentes - hotéis, escritórios, lojas, restaurantes,
etc.-, os pavimentos Dickson® são duráveis, confortáveis,
estéticos e fáceis de manter. Um desempenho que também é muito
aumentado graças à tecnologia CleanGuard: uma camada de
verniz integrada na face tecida para uso que proporciona proteção
adicional e reforça a facilidade de manutenção do produto.

FACE TECIDA PARA USO
ENVERNIZADA

SUB-CAMADA TÉCNICA

1
2
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1. Face tecida para uso envernizada
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1. Face tecida para uso envernizada
2. Núcleo de monofilamento de poliéster
3. Vinil compacto
4. Folha de fibra de vidro
5. Vinil expandido

QUALIDADE
RECONHECIDA MUNDIALMENTE
Pioneiro do têxtil técnico, o grupo Dickson
é hoje em dia conhecido em todo o mundo
como uma referência em têxteis para
interiores e exteriores Made in France. Os
seus produtos, comercializados sob as duas
marcas estrela DICKSON® e SUNBRELLA®,
são solicitados pelos maiores nomes do
design, da arquitetura e da náutica.
Motor de crescimento do grupo, a inovação
permite que Dickson diversifique a sua oferta
de uma gama ampla de têxteis técnicos, com
soluções destinadas a melhorar a habitação.
A empresa responde agora a quatro
mercados: proteção solar, revestimento
do solo tecido, design interior, exterior e
equipamento de barcos. Combinação de
capacidade técnica e criatividade, o estilo
Dickson® abrilhanta hoje o mundo em mais
de 110 países em 5 continentes.

M A D E

I N

F R A N C E
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CONFORTÁVEIS
& RESISTENTES

OS PAVIMENTOS TÊM UM PAPEL FUNDAMENTAL
NO CONFORTO DE UM ESPAÇO
Para oferecer o máximo de funcionalidade e bem-estar, a nossa equipa de I&D
desenvolveu pavimentos com propriedades técnicas avançadas: isolamento
acústico e térmico, conforto ao andar, superfície antiderrapante...

CAPACIDADE EXCECIONAL DE
ISOLAMENTO ACÚSTICO
Inovação de ponta, a tecnologia Soundguard® foi desenvolvida especificamente para aumentar o conforto
e absorção acústica.
Dickson desenvolveu uma sub-camada acústica de alto desempenho na absorção eficaz do ruído
ambiente e que reduz significativamente a transmissão de ruído por impacto.
Conforto acústico essencial ao bem-estar e ideal para uso em escritórios ou hotéis.

®

SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE
A estrutura têxtil dos pavimentos Dickson® é naturalmente antiderrapante, o que os torna
particularmente adequados para uso em lugares públicos onde as normas de segurança
geralmente determinam a escolha dos materiais.

ISOLAMENTO TÉRMICO DE QUALIDADE
Um bom isolamento térmico pode mudar drasticamente o conforto de uma sala de estar. Ao
contrário dos pavimentos inertes, os pavimentos Dickson® oferecem um conforto térmico muito
bom, que contribui para o bem-estar e para a poupança de energia.

PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS
Formulados para facilitar ao máximo a dissipação para a terra das cargas electroestáticas
acumuladas pelo andar, os pavimentos Dickson® oferecem aos utilizadores uma proteção
eficaz contra choques.
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OS PAVIMENTOS DICKSON
FORAM PROJETADOS PARA
USO COMERCIAL
INTENSO E RESIDENCIAL
Tecidos com fibras de vinil revolucionárias e unidos
a uma sub-camada de alto desempenho técnico, são
extremamente resistentes ao uso.
Uma solução têxtil inovadora, na vanguarda do design,
perfeitamente adequada para os ambientes mais
exigentes em termos de funcionalidade e durabilidade.

RESISTÊNCIA AO FOGO

Os revestimentos de solo Dickson® têm excelente
resistência ao fogo. Os nossos produtos foram testados
e certificados com sucesso de acordo com a norma
europeia EN 13501-1 e a norma americana ASTM E 648.

CLASSIFICAÇÃO DE USO
Para corresponderem ao pretendido, os pavimentos são sujeitos
a testes padronizados que reproduzem os constrangimentos
que irão enfrentar na realidade. A norma europeia estabelece
um sistema de classificação em função dos níveis de exigência
das áreas de utilização e da sua intensidade de uso.

Todas as nossas coleções obtiveram
a classe de uso 33 – Tráfego
comercial intenso.
A classe mais elevada na categoria
de pavimentos têxteis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

A humidade não é um problema com os pavimentos
Dickson®. Não apodrecem, são à prova de água e
estáveis. São adequados para divisões com água
corrente.

RESISTÊNCIA À LUZ

Mesmo expostas à luz solar intensa, as cores dos
pavimentos Dickson® mantêm todo o seu brilho.
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FÁCEIS

DE INSTALAR E MANTER
A INSTALAÇÃO DOS PAVIMENTOS TÊXTEIS
DICKSON® É SIMPLES E RÁPIDA EM
QUALQUER TIPO DE SUBSTRATO
Como acontece com qualquer revestimento de solo flexível, a fixação é feita
por meio de colagem direta. Para economia de tempo e flexibilidade adicional,
a instalação com uma cola não permanente é também possível para os formatos
modelares.

OS PRIMEIROS PAVIMENTOS DE VINIL TECIDO
QUE GARANTEM UM CORTE LIMPO
A tecnologia FrayGuard ® desenvolvida por Dickson limita ao máximo o fenómeno de
desfiadura ao cortar e reforça a resistência da tecelagem. Garante cortes limpos e
apropriados, assegurando um resultado rápido, eficiente e sem falhas.

LAJE
Dimensões :

ROLO
Largura : 2m

50x50 cm

S H A P E LAB

SHAPE
LAB

COM O DICKSON WOVEN FLOORING, É POSSÍVEL LIBERTAR-SE DOS PADRÕES DE INSTALAÇÃO OU, PELO CONTRÁRIO,
SEGUI-LOS, MISTURANDO AS REFERÊNCIAS PARA CRIAR RITMOS, PERSPETIVAS E REFLEXOS QUE TRANSFORMAM OS
INTERIORES DE ACORDO COM A INTENSIDADE LUMINOSA.

FRAYGUARD

®

CLEAN CUT
by
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CLEANGUARD
INTEGRATED PROTECTION

UMA COMPOSIÇÃO
ÚNICA PARA PAVIMENTOS
EXTREMAMENTE DURÁVEIS
E FÁCEIS DE MANTER
Apesar de uma estrutura tecida ter um certo relevo,
o método de montagem exclusivo utilizado por
Dickson garante total impermeabilidade a líquidos,
poeiras e sujidades. Os fios de urdidura e de trama
são termo-soldados entre eles, montados a quente
numa subcamada e cobertos com verniz.

RESISTÊNCIAS
ÀS NÓDOAS
Os pavimentos Dickson® foram desenvolvidos para evitar
qualquer absorção de líquidos e, assim, permitir que a limpeza
de nódoas seja fácil e rápida.

Os pavimentos têxteis Dickson ® preservam a
qualidade sanitária das instalações. Não apodrecem,
são antibacterianos, impassíveis aos ácaros, bolores
e fungos. A sua superfície impermeável é reforçada
por um revestimento integrado de verniz que facilita
a manutenção higiénica dos pavimentos e evita
manchas indeléveis como café, vinho, compota,
sangue...

BAIXA MANUTENÇÃO
Os tempos de limpeza são reduzidos e os ciclos de manutenção
de rotina podem ser espaçados pelo utilizador. Como se faz
com um pavimento de vinil ou de mosaicos, a limpeza corrente
é feita com um aspirador, uma escova e água quente misturada
com detergente neutro.

DICA
A escolha da cor tem um impacto significativo na manutenção
do seu pavimento. Sujidade e manchas são menos visíveis nas
cores matizadas do que nas cores sólidas, claras ou escuras.
Dependendo da localização e intensidade de uso, é um fator a
ter em conta ao fazer a sua escolha.

Veja as nossas recomendações detalhadas
sobre a instalação dos nossos pavimentos em:

dickson-constant.com
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AMIGOS

DO AMBIENTE
UMA EMPRESA
ECO-RESPONSÁVEL
Consciente das questões ambientais, Dickson lançou uma
importante campanha no âmbito da sua iniciativa GreenOvation.
Otimizando a sua gestão da energia, minimizando o uso de
substâncias químicas, obtendo as certificações ISO 14001 e
OHSAS 18001, Dickson destaca-se como um interveniente ecoresponsável, que se preocupa com minimizar a sua pegada
ambiental o mais possível.

0 % DE FTALATOS
Para melhorar o bem-estar do utilizador, a qualidade do ar e os
espaços interiores, a camada superior tecida de nossos revestimentos
do solo Dickson foi sempre isenta de ftalatos.
O desafio desta nova coleção para a nossa equipa de I&D foi
conseguir produzir um pavimento com 0% de ftalatos (incluindo a
sub-camada inferior) e livre de plastificantes, porque consideramos
que a qualidade dos materiais no seu ambiente é fundamental.
Este compromisso de eliminar substâncias controversas da nossa
nova coleção é, portanto, parte de uma iniciativa de eco-inovação na
Dickson e está em conformidade com o rótulo europeu REACH.

CERTIFICAÇÃO
FLOORSCORE
Uma boa qualidade do ar é essencial nos edifícios, onde passamos
a maior parte do nosso tempo. O ar que respiramos pode afetar o
conforto e a saúde, desde um simples incómodo (odor, irritação
dos olhos e da pele) até ao agravamento ou desenvolvimento de
doenças como alergias respiratórias.
Testados de forma independente e certificados pelo instituto RFCI na
Califórnia, os pavimentos Dickson® cumprem os critérios de emissões
de compostos orgânicos voláteis (COV) e são reconhecidos pelo seu
contributo para a qualidade do ar interior.
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Ecume J546 Mahogany, Allure J516 Ceramic Grey & Elégance J553 Pearl Brown
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UMA COLEÇÃO DECIDIDAMENTE

COM DESIGN
Com mais de cento e oitenta anos de saber-fazer
e um conhecimento mundialmente reconhecido, a
Dickson desenvolveu uma coleção de pavimentos
têxteis projetados a partir de fibras revolucionárias.
A combinação de fios de trama e de urdidura na
face de uso permite criar diferentes aspetos e
nuances de cores, de modo a formar perspetivas
de acordo com a intensidade da luz.
Graças às múltiplas formas existentes e a uma
paleta de cores única, nunca foi tão fácil definir
as suas próprias regras e fazer do seu pavimento
um elemento decorativo. O pavimento torna-se um
campo de expressão de toda a criatividade e o seu
revestimento uma arte.

INSPIRADO EM
ELEMENTOS NATURAIS

MIRAGE
WOVEN FLOORING BY DICKSON
A textura de Mirage é inspirada pelo efeito sisal. O relevo
de superfície bruta, animado e irregular varia de profundo
e poderoso para efeitos mais leves. Esta gama intensa tem
uma cor animada por uma luz e tonalidades luminosas que
fazem sobressair os seus tons mais escuros para o seu
pleno efeito.
50 x 50 cm
19,69’’ x 19,69’’

200 cm
78,74’’
S H A P E LAB

Made to Order*

Repetição do padrão: L 160 cm x A 250 cm

CHAMPAGNE BEIGE

MIRA J527 D50
MIRA J527 200
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RANNOCH ROSE

MIRA J550 D50
MIRA J550 200

ARIZONA BRONZE

MIRA J526 D50
MIRA J526 200

WILD EARTH

MIRA J525 D50
MIRA J525 200

NIMBUS BEIGE

MIRA J522 D50
MIRA J522 200

PERSIAN YELLOW

MIRA J547 D50
MIRA J547 200

MERLOT RED

MIRA J529 D50
MIRA J529 200

DUSTY GREEN

MIRA J548 D50
MIRA J548 200

VIPER BLUE

MIRA J528 D50
MIRA J528 200

Meio-hexágonos & triângulos XL Mirage J524 Stornaway Silver, triângulos Mirage J549 Antrim Blue

MIRA J523 D50
MIRA J523 200

Made to Order*

Rolos Mirage J527 Champagne Beige, rolos Mirage J550 Rannoch Rose

SILICON SILVER

STORNAWAY SILVER

MIRA J524 D50
MIRA J524 200

ANTRIM BLUE

MIRA J549 D50
MIRA J549 200

* Esta opção é produzida sob encomenda - pedido mínimo de 200 m²

ALLURE
WOVEN FLOORING BY DICKSON
Allure propõe uma textura alegremente granítica e
colorida. O grão é essencialmente escurecido para
jogar em interação com o fundo colorido. As cores são
delicadas e sutilmente animam a superfície. Alguns toques
um pouco mais profundos acentuam a suavidade desta
gama com tons frescos.
50 x 50 cm
19,69’’ x 19,69’’

200 cm
78,74’’
S H A P E LAB

Repetição do padrão: L 49.38 cm x A 57.41 cm

IRIDIUM SILVER
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ALLU J514 D50
ALLU J514 200

SNOW SHADOW

ALLU J517 D50
ALLU J517 200

ALLU J515 D50
ALLU J515 200

CELADON GREEN

ALLU J539 D50
ALLU J539 200

CUMBERLAND BEIGE

ALLU J518 D50
ALLU J518 200

YELLOW TAUPE

ALLU J541 D50
ALLU J541 200

ORKNEY TAUPE

ALLU J540 D50
ALLU J540 200

CALDERA ROSE

ALLU J542 D50

Lajetas & lajetas XL Allure J516 Ceramic Grey

Prismas Allure J514 Iridium Silver & J517 Snow Shadow

ZAFFRE BLUE

ALLU J542 200

CERAMIC GREY

ALLU J516 D50
ALLU J516 200
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ÉCUME
WOVEN FLOORING BY DICKSON
Como espuma ou uma nuvem de algodão que se casa
harmoniosamente com outra superfície em tons sutilmente
diferenciados, Écume oferece um motivo elegante e
contemporâneo. Feita com uma paleta de tons profundos
das cores da natureza, esta textura adapta-se a todos os
ambientes.
50 x 50 cm
19,69’’ x 19,69’’

200 cm
78,74’’
S H A P E LAB

Repetição do padrão: L 80 cm x A 78 cm

MAHOGANY
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ECUM J546 D50
ECUM J546 200

KOPI BRONZE

ECUM J520 D50
ECUM J520 200

Rolos Ecume J545 Cheviot Red & J519 Bowland Blue
Made to Order*
ECUM J543 D50
ECUM J543 200

XENON GREY

ECUM J521 D50
ECUM J521 200

DIAMOND BLUE

ECUM J544 D50
ECUM J544 200

Made to Order*

Made to Order*

Triângulos Ecume J546 Mahogany & J520 Kopi Bronze

VERTIGO BLUE

CHEVIOT RED

ECUM J545 D50
ECUM J545 200

BOWLAND BLUE

ECUM J519 D50
ECUM J519 200

* Esta opção é produzida sob encomenda - pedido mínimo de 200 m²
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ÉLÉGANCE
WOVEN FLOORING BY DICKSON
Élégance é uma base intemporal. Esta faux-uni tem uma
textura suave e discreta. É uma aposta segura. A palete
de cores é deliberadamente neutra ou sutilmente colorida
para ampliar a dimensão intemporal. Élégance é a nova
geração de cores sólidas revisitadas.

50 x 50 cm
19,69’’ x 19,69’’

200 cm
78,74’’
S H A P E LAB

Repetição do padrão: L 158 cm x A 250 cm

ARDEN GREEN
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ELEG J530 D50
ELEG J530 200

SMOKE

ELEG J531 D50
ELEG J531 200

Meio-hexágonos Elegance J533 Islay Blue & J532 Stone
Made to Order*
ELEG J552 D50
ELEG J552 200

PEARL BROWN

ELEG J553 D50
ELEG J553 200

ALMOND GREEN

ELEG J551 D50
ELEG J551 200

Made to Order*

Triângulos & meio-hexágonos Elegance J530 Arden Green & meio-hexágonos Elegance J531 Smoke

PACIFICA BLUE

ISLAY BLUE

ELEG J533 D50
ELEG J533 200

STONE

ELEG J532 D50
ELEG J532 200

* Esta opção é produzida sob encomenda - pedido mínimo de 200 m²
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EMPREINTE
WOVEN FLOORING BY DICKSON
A tecelagem de uma impressão harmoniosa dá-nos um
padrão de modernidade assertiva para se expressar em
decorações carregadas de emoções de forte audácia.
Numa gama intemporal, circunscrita ao classicismo dos
neutros, as nuances de cinzento estão disponíveis em
tons profundos e delicados.

50 x 50 cm
19,69’’ x 19,69’’

200 cm
78,74’’
S H A P E LAB

Made to Order*
SELENE BRONZE
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EMPR J536 D50
EMPR J536 200

PENNINE GREY

EMPR J510 D50
EMPR J510 200

TUNGSTEN SILVER

EMPR J509 D50
EMPR J509 200

TITANIUM SILVER

EMPR J537 D50
EMPR J537 200

Made to Order*

Rolos Empreinte J536 Selene Bronze

Repetição do padrão: L 54.12 cm x A 90.67 cm

COSMOS
WOVEN FLOORING BY DICKSON
Orgânicos, astrais ou aquáticos, deixamo-nos sonhar ao
olhar para esta textura pontilhada de formas dançantes
numa direção e noutra criando um ritmo suave graças às
leves ondulações. Disponível numa gama primordial onde
os neutros são essenciais para a expressão da naturalidade
chique, Cosmos cria uma atmosfera agradável com requinte.
O padrão é vibrante e convida o olhar a um movimento
perpétuo.
50 x 50 cm
19,69’’ x 19,69’’

200 cm
78,74’’
S H A P E LAB

COSM J511 D50
COSM J511 200

SKY SILVER

COSM J513 D50
COSM J513 200

STRONSAY BEIGE

COSM J538 D50
COSM J538 200

Made to Order*

JET BLACK

Lâminas & lajetas Cosmos J512 Marron Black

Repetição do padrão: L 234 cm x A 379 cm

MARRON BLACK

COSM J512 D50
COSM J512 200

* Esta opção é produzida sob encomenda - pedido mínimo de 200 m²
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SHAPE LAB
FORMAS EXECUTÁVEIS A PEDIDO :

LAJETAS XL

LAJETAS

100 X 100 cm / 39.37’’ X 39.37’’

50 X 50 cm / 19.69’’ X 19.69’’

LÂMINAS XL

LÂMINAS

50 X 100 cm
19.69’’ X 39.37’’

25 X 100 cm
9.84’’ X 39.37’’

38.5 cm
15.15’’

33.3 cm
13.11’’

TRIÂNGULO
38.5 cm
15.15’’

MEIO HEXÁGONO

Mirage J548 Dusty Green & J522 Nimbus Beige

FORMAS COMBINÁVEIS

77 cm
30.31’’

66.6 cm
26.22’’

33.3 cm
13.11’’

or / ou
77 cm / 30.31’’

FORMAS NÃO COMBINÁVEIS
43,3 cm
17.05’’

HEXÁGONO

25 cm
9.84’’

50 cm
19.69’’
33.3 cm
13.11’’

50 cm
19.69’’

33.3 cm
13.11’’

91.1 cm / 35.9’’

46.65 cm / 18.37’’

PRISMA

GAMA
Sentido da urdidura

www.dicksonflooringproject.com

O configurador do pavimento para todos os seus projetos

GAMA

Os nossos revestimentos do solo Dickson são compostos por uma tecelagem de mono-filamentos de poliéster
cobertos com PVC, combinados com uma subcamada acústica e técnica, por termo-fixação e revestimento. A
ação do calor, no centro do nosso processo produtivo, permite a fusão dos diferentes elementos dos nossos
produtos, garantindo portanto a sua resistência ao desgaste e uma estabilidade dimensional perfeita. Assim, a
amálgama discreta de polímeros pode ser detetada na face de uso sem que isso altere minimamente a qualidade
dos nossos produtos.
Além disso, a estrutura tecida confere carácter à superfície do revestimento e joga de forma natural com a luz.
Consoante a forma, a cor e a disposição dos elementos, o aspeto do seu pavimento assumirá tons profundos ou
subtis segundo a perspetiva e intensidade da luz.
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Écume J543 Vertigo Blue & J544 Diamond Blue

TRIÂNGULO XL

MEIO HEXÁGONO

¡ EXPERIMENTE O
CONFIGURADOR

DE
PAVIMENTO !

www.dicksonflooringproject.com
Como cada peça é um novo desafio, o nosso

CONFIGURADOR
PERMITE-LHE EXPERIMENTAR E
E MODULAR
O SEU PAVIMENTO
Escritório, hotel ou local de lazer, cada espaço é único.
O seu trabalho de decoração também é único. Agora disponíveis por encomenda em
múltiplas formas, os pavimentos Dickson multiplicam as possibilidades de instalação ao
infinito. Liberte-se dos padrões de instalação ou siga-os misturando referências para criar
ritmos, perspetivas e reflexos que irão transformar os seus interiores.
Jogos de luz, de texturas e reflexos para dar liberdade à sua imaginação. Com as nossas
gamas e uma paleta de cores únicas, defina as suas próprias regras e faça do seu pavimento
um elemento importante de decoração.

O seu solo torna-se

O CAMPO DE EXPRESSÃO DA SUA CRIATIVIDADE.
E O SEU REVESTIMENTO, UMA ARTE.
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ARDEN GREEN J530

SMOKE J531

STONE J532

ISLAY BLUE J533

ALMOND GREEN J551

PACIFICA BLUE J552

PEARL BROWN J553

IRIDIUM SILVER J514

ZAFFRE BLUE J515

CERAMIC GREY J516

SNOW SHADOW J517

CUMBERLAND BEIGE J518

CELADON GREEN J539

ORKNEY TAUPE J540

NIMBUS BEIGE J522

SILICON SILVER J523

STORNAWAY SILVER J524

WILD EARTH J525

ARIZONA BRONZE J526

CHAMPAGNE BEIGE J527

VIPER BLUE J528

Made to Order*

Made to Order*
MAHOGANY J546

Made to Order*

CHEVIOT RED J545

DIAMOND BLUE J544

VERTIGO BLUE J543

XENON GREY J521

KOPI BRONZE J520

BOWLAND BLUE J519

STRONSAY BEIGE J538

SKY SILVER J513

MARRON BLACK J512

JET BLACK J511

COSMOS
TUNGSTEN SILVER J509

Made to Order*

Made to Order*

Made to Order*

RANNOCH ROSE J550

ANTRIM BLUE J549

DUSTY GREEN J548

CALDERA ROSE J542

TITANIUM SILVER J537

SELENE BRONZE J536

PENNINE GREY J510

Made to Order*

EMPREINTE

ÉCUME

Made to Order*

WOVENFLOORING

PERSIAN YELLOW J547

YELLOW TAUPE J541

ÉLÉGANCE

BY DICKSON

MERLOT RED J529

Made to Order*

ALLURE

Made to Order*

MIRAGE

* Esta opção é produzida sob encomenda - pedido mínimo de 200 m²
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WOVENFLOORING
BY DICKSON
INTEGRATED PROTECTION

FRAYGUARD

®

CLEAN CUT
by

33

Classiﬁcação de uso

Resistência ao fogo
Densidade de ﬂuxo ótico
Isolamento acústico
Coeficiente de absorção sonora αw
Largura dos rolos
Comprimento dos rolos
Dimensão dos mosaicos

SOUNDGUARD

®

ACOUSTIC INSULATION
by

NORMA

ALLURE, COSMOS, ECUME,
ELEGANCE, EMPREINTE, MIRAGE

EN ISO 10874

33 Comercial intenso

ASTM D 5252

5/5

EN 13501-4

Cfl s1

ASTM E 648

Classe 1

ASTM D2859

Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass

ASTM E 662

< 450

ISO 10140-3

18 dB

ASTM E 492

IIC 59

EN ISO 354

0,05

EN 426

200 cm / 78,74’’

EN ISO 24341

25 m / 9,84’’

EN 994

50 x 50 cm - 19,69 x 19,69’’
Caixa de 16 unidades / 4m²

Espessura*

ISO 1765

4 mm / 0,157’’

Peso

ISO 8543

3,55 kg/m² / 84,24 lb/ft²

Distorção natural**

Máximo 2%

Cadeiras com rodas

EN 985-A

Eletricidade estática

ISO 6356

< 2 kv

EN ISO 24343-1

< 0,2 mm / < 0,08’’

Entalhe

Uso contínuo

ASTM F 914

0,18 mm / 0,007’’

ASTM F970

Conforme a 250 Psi

Desﬁadura

EN 1815

Sem desﬁadura

Aquecimento por piso radiante

ISO 8302

Adequado para aquecimento por piso radiante

Estabilidade dimensional

ISO 2551

< 0,1%

ISO 105 B02

8/8

AATCC 16 E

5/5

Carga estática
Recuperação após compressão

Solidez cromática à luz
Solidez cromática às intempéries
Escorregamento seco
(coeficiente de atrito dinâmico)

95%

ISO 105 B04

5/5

EN 13893

µ > 0,3

ASTM C 1028

0,81

DIN 51130

R9

ASTM C 1028

0,61

EN 14 041

0493-CPD-0101

Certiﬁcação Floorscore Rolos + Mosaicos

SCS-EC10.2-2007

SCS - FS - 02719

LEED®

Este produto vai ajudar a marcar pontos no quadro do Leed versão 4 e responder aos requisitos relativos à
qualidade dos ambientes interiores: materiais de baixa emissão

Escorregamento húmido
(teste de rampa com óleo)
Certiﬁcação CE

Segundo a norma EN 1307
* Todas as nossas gamas podem ser combináveis nos seus projetos. Uma ligeira diferença de espessura será admissível devido às diferenças estruturais do lado do tecido, e esta não poderá exceder 0,6 mm.
** O pavimento Dickson é um produto têxtil, composto na superfície por fios de urdidura alinhados e associados a fios de trama, pela técnica de tecelagem. A perpendicularidade perfeita dos fios
da trama e da urdidura não existe. Portanto, os pavimentos vinílicos têxteis apresentarão sempre deformações naturais da urdidura e/ou da trama que acentuarão o aspecto autêntico da trama.
Reconhecendo que este fenómeno natural pode alterar o resultado estético final para além de um certo limite, a Dickson estabeleceu uma tolerância para todas as suas linhas de pavimentos têxteis.
Deformação da trama: Limite de tolerância do pavimento da Dickson = 2%.
Aspecto visual: os nossos pavimentos Dickson são compostos por uma trama de monofilamentos de poliéster revestidos a PVC combinados com uma subcapa acústica e técnica através de fixação
e revestimento térmico. A acção do calor, no centro do nosso processo de produção, permite que os diferentes elementos dos nossos produtos se fundam, garantindo assim a sua resistência ao
desgaste e uma perfeita estabilidade dimensional. Assim, a amálgama discreta de polímeros pode ser detectada no lado do desgaste sem alterar de forma alguma a qualidade dos nossos produtos.
Além disso, a estrutura tecida confere carácter à superfície do revestimento e joga de forma natural com a luz. Consoante a forma, a cor e a disposição dos elementos, o aspeto do seu pavimento
assumirá tons profundos ou subtis segundo a perspectiva e intensidade da luz.
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DoP-0001
EN 14041
0493
EN 1307
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***

*** consulte as condições gerais de garantia em www.dickson-constant.com

CLEANGUARD

DADOS TÉCNICOS
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