Guia

Tapetes personalisados

Formatos
Quadrangular / Retangular
Cálculo da peça
largura x comprimento

*Com dobra deverão ser incrementados 10 cm à largura e ao comprimento

comprimento

Cálculo do acabamento
((largura x 2) + (comprimento x 2))

largura

Redondo
Cálculo da peça
(diâmetro x diâmetro)

*Com dobra deverão ser incrementados 10 cm ao diâmetro

diâmetro

Cálculo do acabamento
π = 3,14
(diâmetro x π)

Acabamentos
Fita Slim
Indicado para todo o tipo de alcatifas.
Fita cosida a toda a volta com 22 mm de largura
(1 centímetro visível).
Composição: 100% poliéster.
4,90€ por metro linear.
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Acabamentos
Perlon
Indicado para todo o tipo de alcatifas.
Fita cosida a toda a volta com 22 mm de largura
Parte visível 1cm.
Composição: 100% polipropileno.
5,70€ por metro linear.

Fita Just
Acabamento discreto, indicado para todo o tipo de
alcatifas (excepto Pure/Natural).
Fita com 5cm de largura, cosida à máquina na
parte superior (0,5 cm) e colada na parte inferior.
Composição: 100% algodão.
7,00€ por metro linear.

Superstrong
Acabamento robusto, com ou sem enchimento,
indicado para as alcatifas Pure/Natural. Aconselhado para exteriores.
Fita com 12cm de largura, dobrada e cosida. Parte
visível 7cm.
Composição: 90% PVC + 10% polipropileno.
14,90€ por metro linear.
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Acabamentos
Strong Border
Acabamento robusto, indicado para as alcatifas
Pure/Natural. Aconselhado para exteriores.
Fita com 12cm de largura, cosida por cima e por
baixo, 6 cm de cada lado. Parte visível 7cm.
Composição: 100% polipropileno.
12,90€ por metro linear.

Dobra
Acabamento invisível, indicado para todo o tipo de
alcatifas (excepto Pure, Natural e Parma).
Dobra de 5cm a toda a volta, colada na parte de
inferior do tapete. Necessária uma base para
compensar a altura do pelo (Firmstep, Powerstep
ou Ultratex).
4,20€ por metro linear.

Bases
Ultratex
Base de 3 ou 6 mm, compatível com todos os
acabamentos. Disponível nas cores bege e preto.
Composição: 100% polipropileno.
11,00€ por metro quadrado.
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Bases
Firmstep / Powerstep
Base de 7mm (firmstep) ou 9 mm (powerstep),
compatível com todos os acabamentos.

7mm

Composição: 100% poliuretano.
Firmstep - 10,00€ por metro quadrado.
Powerstep - 11,00€ por metro quadrado.

9mm
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