
Woodcomfort

Nature at your feet

Charme e estilo
com o conforto da cortiça



Decorativo de madeira real

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 um pavimento de qualidade superior que oferece a combinação 
perfeita entre beleza, conforto e durabilidade.

A linha Woodcomfort deve o seu estilo encantador às folhas de visual de madeira real com diferentes desenhos, que 
vão desde clássicos a visuais extravagantes, embelezando qualquer espaço com excepcional encanto e elegância.

A singularidade dos pavimentos Woodcomfort foi alcançada ao integrar uma camada estrutural de cortiça de 
alta densidade, que confere conforto ao caminhar, conforto térmico e redução de ruído. O underlay de cortiça 
integrado reforça as propriedades térmicas e acústicas, resultando num ambiente silencioso e numa importante 
redução dos custos de energia.

Camada protectora

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.

Aglomerado de fibras
de alta densidade

Redução de ruído de
impacto e reforço térmico

Underlay de cortiça integrado

Redução de som de passos,
retenção do calor
e maior conforto

Aglomerado de cortiça



Mais que um 
pavimento bonito

As propriedades naturais da cortiça tornam-na num excelente isolante 
acústico. Os pavimentos de cortiça reduzem a transmissão de som dentro 
e entre divisões, criando espaços mais silenciosos e tranquilos.

Mais silêncio

Os pavimentos Woodcomfort são muito confortáveis devido à flexibilidade 
inerente da cortiça garantindo sempre um conforto único em cada movimento. 
Mesmo ao andar descalço, sente-se uma sensação de comodidade.

Mais suave do que a madeira dura e mais dura do que a carpete, a 
composição ideal para absorver o impacto do calcanhar. Alivia a pressão 
nas pernas e costas e tem a estabilidade necessária para ajudar o impulso 
do pé e reduzir a fadiga ao caminhar.

Mais bem-estar corporal

Os pavimentos Woodcomfort têm a capacidade de recuperar de impactos 
fortes, o que faz com que sejam mais robustos e aumente o seu ciclo de 
vida útil.

Mais resistência ao impacto

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

Mais eficiência térmica

Mais conforto ao caminhar
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Charme e estilo
com o conforto da cortiça

Acolhedor & Confortável
Melhore a sua qualidade de vida

Natural & Consciente
O verdadeiro pavimento sustentável de visual madeira

Nobre & Duradouro
Uma beleza intemporal
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O acabamento HPS (High Performance Surface) tem uma superfície resistente ao desgaste, 
combinada com a Tecnologia Nano-Partículas, onde partículas minúsculas são embutidas na 
camada superior para melhorar as propriedades anti-deslizantes, de resistência a riscos, manchas 
e desgaste. Esta solução atinge uma classe de uso 33 (de acordo com a norma ISO 10874), tendo 
sido desenvolvida para áreas domésticas e para áreas de alto tráfego, tais como zonas comerciais, 
escritórios ou áreas públicas. 

Beleza intemporal, uma tendência que nunca passa de moda.

A combinação de materiais naturais como a madeira e a cortiça garante ao seu pavimento conforto e 
glamour, sem prejudicar a sustentabilidade do seu espaço.

Os vibrantes visuais Woodcomfort criam efeitos diversos e surpreendentes, que se podem adaptar a 
cada personalidade e estilo de vida.

Clássico ou moderno, elegante ou exuberante, as combinações oferecem total liberdade na criação 
de decorações ao estilo de cada um.

A fusão da madeira real
com um pavimento em cortiça

Residencial Comercial
33

Solução Flutuante

Com o sistema de instalação sem cola, Corkloc®, basta juntar as placas e encaixá-las 
de forma segura. Uma solução  rápida, segura e limpa.

Disponível no moderno formato de 1220 x 140mm, micro biselado nos 4 lados.

Superfície de alta resistência 0,5mm
Resistência ao desgaste

Verniz HPS
Manutenção fácil e maior resistência

Decorativo de madeira real 0,7mm
Visual decorativo

Aglomerado de cortiça 2mm
Redução de som de passos, eficiência térmica e conforto

HDF - Aglomerado de fibras de alta densidade com Corkloc® 6mm
Instalação rápida e fácil

Underlay de cortiça isolante 2,8mm
Redução de ruído de impacto e reforço térmico

Residencial Comercial
33

Solução Colada

A solução técnica colada, com 3,2mm de espessura, é ideal para projectos de renovação 
e oferece um maior conforto com um reduzido ruído de passos. Apenas requer o uso de 
uma cola unilateral acrílica, que poupa tempo e reduz custos de instalação. 

Está disponível na elegante dimensão de 900 x 150mm. 

Superfície de alta resistência 0,5mm
Resistência ao desgaste

Verniz HPS
Manutenção fácil e maior resistência

Decorativo de madeira real 0,7mm
Visual decorativo

Aglomerado de cortiça 1,75mm
Redução de som de passos, eficiência térmica e conforto

Underlay de vinil 0,25mm
Camada estabilizadora estrutural

Para mais informações sobre a garantia dos produtos Wicanders, por favor consulte o site www.wicanders.com

CLASS 33

AltA reSiStênCiA

Ao DesgAste

ANOS

GArAntiA

ANOS

GArAntiA

ANOS

GArAntiA

ANOS

GArAntiA
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Crie espaços envolventes e luminosos

A tendência de tonalidades claras é reflexo da tradição 
de design Nórdico, onde o branco é o predominante. 
Um design simples mas elegante que convida à criação 
de interiores puros e serenos. 

Tons claros

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

Classic Beech

W305007 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W405002 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

Classic White Oak

W309006 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W409001 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

Classic Beech
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Classic White Oak
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Oak Rustic
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Oak Rustic

W3A7001 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W4A7001 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

Oak Cappuccino

W3A1001 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W4A1001 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

Oak Cappucino

Um rústico tom claro dá um toque Escandinavo, 
criando atmosferas intemporais, acolhedoras e 
relaxadas.

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Tons avermelhados
Crie espaços acolhedores e cheios de vida 

Os tons avermelhados são perfeitos para criar ambientes 
confortáveis e acolhedores com um toque de vivacidade.

Classic Cherry
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Classic Cherry

W303007 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W403002 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

Classic Red Oak

W304006 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W404002 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

Classic Mahogany light

W301007 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W401002 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

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

Classic Mahogany light



12Classic Sucupira

tons que irradiam nobreza e charme

Os tons escuros reforçam o carácter nobre do seu 
espaço numa atmosfera charmosa e sofisticada.

Classic Sucupira

W317007 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W417002 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

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

Classic Walnut

W314007- 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W414001 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

Classic Walnut

Oak Toffee

W3A5001 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W4A5001 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 

Oak Coal

W3A3002 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W4A3001 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS

Ash iron

W3B5002 - 1220 x 140 x 12mm | Flutuante HPS 
W4B5001 - 900 x 150 x 3,2mm  | Colado HPS 
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Mais silêncio
Devido às propriedades de isolamento acústico propor-
cionadas pela cortiça, os pavimentos Wicanders reduzem 
a transmissão dentro e entre as divisões.
Comparando o som de passos entre os pavimentos de 
cortiça e laminados, os testes confirmam que a cortiça 
apresenta um resultado excepcional, reduzindo até 53% 
do ruído.
Estudo conduzido pelo Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) na 
Alemanha de acordo com a norma IHD-W 431.according to IHD-W 431.

Mais conforto ao caminhar
Os pavimentos em cortiça são muito confortáveis para 
caminhar devido à flexibilidade natural inerente à cortiça, 
garantindo um conforto único em cada movimento.
Testando os níveis de percepção de conforto de várias 
pessoas após caminharem durante 45 minutos sobre 
cinco materiais diferentes, os resultados mostram que 
os pavimentos em cortiça Wicanders têm uma excelente 
performance. 
Com uma alta percepção de conforto, ultrapassam os 
pavimentos de linóleo, laminado e cerâmica.
Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.

Percepção de Conforto
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Mais eficiência térmica
As propriedades naturais de isolamento térmico da 
cortiça fazem com que os pavimentos Wicanders sejam 
muito eficientes energeticamente, proporcionando uma 
temperatura de pavimento ideal durante todo o ano.
Quando se testa a temperatura dos pés após contacto 
com quatro materiais diferentes, os pavimentos de 
cortiça Wicanders destacam-se por serem a melhor 
solução na retenção do calor.
Melhor do que a madeira dura e muito melhor do que o 
vinil ou a cerâmica no que toca à dispersão de energia.
Estudo conduzido pelo Instituto Mecânico IBV em Valência, Espanha.

Depois de contacto durante 2 min

Cortiça VinilMadeira Cerâmica

Imagem térmica dos pés

Antes do contacto

quente

frio
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Sustentável
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.

Mais bem-estar corporal
Os pavimentos Wicanders são suficientemente estáveis 
para evitar a tensão muscular gerada pelo caminhar em 
pavimentos demasiado rígidos ou demasiado suaves.
Mais suaves do que os laminados e mais duros do que as 
carpetes, os pavimentos em cortiça Wicanders possuem 
a composição ideal para absorver o impacto do calcanhar 
e as tensões corporais relacionadas. Aliviam a pressão 
nas pernas e costas, e têm a estabilidade necessária para 
ajudar o impulso do pé e reduzir o esforço ao caminhar, 
diminuindo a fadiga corporal.
Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.
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Percepção de rigidez

Mais resistência ao impacto
Absorção de Choque
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Manutenção reduzida & fácil
Os acabamentos especiais das superfícies dos pavimentos de 
cortiça facilitam a sua limpeza e manutenção.

instalação rápida & fácil
Pavimentos flutuantes com sistema Cork Loc® são fáceis e 
rápidos de instalar. Os pavimentos colados não necessitam de 
preparação do subpavimento e requerem apenas o uso de uma 
cola unilateral acrílica, o que torna a instalação rápida.

Devido à resiliência e elasticidade da cortiça, os 
pavimentos Wicanders têm a capacidade de recuperar 
de impactos fortes.
Os testes mostram que os pavimentos Wicanders têm o 
melhor comportamento na absorção de choques.
Quando um objecto cai acidentalmente num pavimento 
em cortiça ou num laminado, os resultados diferem.
Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.



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.

Global GreenTagCertTM é uma 
certificação independente  com 
um esquema de classificação 
para produtos verdes, reconhe-
cida pelos Green Building 
Councils da Austrália e Nova 
Zelância. Esta certificação 
também permite que os 
produtos estejam registados 
como produtos ecológicos no 
Ecospecifier Global.

Real Wood é um selo desen-
volvido pela Federação Europeia 
da Indústria do Parquet que 
ajuda a distinguir pavimento de 
madeira real e outros tipos de 
pavimentos.

A certificação Greenguard 
ajudam na identificação dos 
produtos e materiais para 
interiores com baixas emissões 
químicas, melhorando a quali-
dade do ar interior onde esses 
produtos são usados. Promove 
a sustentabilidade global, a 
saúde ambiental e a segurança.

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.

Pense verde 
escolha
Wicanders®

Inspirar pureza
Tendo em atenção questões ambientais e de saúde, a Wicanders desenvolveu uma solução sem 
ftalatos para o acabamento HPS. Ftalatos são substâncias geralmente incluídas nos plasticizantes, 
podendo tornar-se perigosas com o tempo. Ao subtituí-las por outro componente no acabamento 
HPS, a Wicanders apresenta uma solução mais saudável e ecológica que garante uma melhoria 
na qualidade do ar interior, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade, transparência e durabili-
dade de um acabamento de alta performance. 



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.   

A importância do sobreiro 



Oferta de Produtos

Woodcomfort
Flutuante HPS 

Woodcomfort
Colado HPS

Classe de Uso (iSO 10874) 42 42

Dimensão (mm) 1220 x 140 900 x 150

espessura (mm) 12 3,2

Biselado Micro biselado 4 lados Não

referência

Classic Mahogany light W301007 W401002

Classic Cherry W303007 W403002

Classic Red Oak W304006 W404002

Classic Beech W305007 W405002

Classic Walnut W314007 W414001

Classic White Oak W309006 W409001

Classic Sucupira W317007 W417002

Oak Rustic W3A7001 W4A7001

Oak Cappuccino W3A1001 W4A1001

Oak Toffee W3A5001 W4A5001

Oak Coal W3A3002 W4A3001

Ash iron W3B5002 W4B5001



Ficha Técnica

Woodcomfort
Flutuante HPS 

1220 x 140 x 12mm

Woodcomfort
Colado HPS

900 x 150 x 3,2mm

Nível de uso doméstico  ISO 10874 Classe 23 23

Nível de uso comercial  ISO 10874 Classe 33 33

Nível de uso Industrial  ISO 10874 Classe 42 42

Descrição do acabamento Verniz acrílico de cura UV com nano-partículas

Norma / Método Teste Unidade Especificação Especificação

Propriedades gerais - en 655 + en 14085 / en 12104

Dimensões
Largura:
Comprimento:

ISO 24342 mm 
± 0,10% até 
max. 0,5 mm  
max. 2,0 mm

≤ 0,13% até 0,5mm max.

Espessura total ISO 24346 mm ± 0,25 ± 0,20

Esquadria ISO 24342 mm ≤ 0,50 -

Rectilinearidade medida na camada de uso ISO 24342 mm ≤ 0,30 -

Esquadria e rectilinearidade: 
≤ 400mm 
> 400mm

ISO 24342 mm - ≤ 0,25
≤ 0,35

Espessura nominal da camada de cortiça ISO 24340 mm - 2,5

Espessura do PVC do backing ISO 24340 mm - (0,25mm) ± 10%

Densidade da camada de uso ISO 23996 Kg/m³ Valor nominal (1360) ± 50 Valor nominal (1360) ± 50

Massa total por unidade de área ISO 23997 g/m² Valor nominal (9500) -10%; + 13% Valor nominal (2900) +13%; -10%
Variação dimensional causada por alteração da 
humidade atmosférica EN 669 (Annex C) % ≤ 5 -

Folga entre painéis EN 14085 (Annex B ) mm ≤ 0,20 -

Desnível entre painéis EN 14085 (Annex B ) mm ≤ 0,20 -
Planeza do painel 
Comprimento: Concavo / Convexo EN 14085 (Annex A) % ≤ 0,50 / ≤ 1,0 -

Planeza do painel
Largura: Concavo / Convexo EN 14085 (Annex A) % ≤ 0,10 / ≤ 0,15 -

Encurvamento após exposição ao calor ISO 23999 mm - ≤ 6

Aderência entre camadas (PVC) ISO 24345 N/50mm - ≥ 35

Propriedades de classificação - EN 655 + EN 14085

Grupo de desgaste EN 660-1 Perda de espessura
(∆ l mm) Grupo de desgaste T Grupo de desgaste T

Espessura total ISO 24346 mm - ≥ 3,0

Espessura da camada de desgaste (grupo desgaste T) ISO 24340 mm (Valor nominal) ≥ 0,5 ≥ 0,5

Mossa Residual ISO 24343-1 mm ≤ 0,25 ≤ 0,20

Efeito da cadeira com rodízios (Cadeira de Castor) EN 425 Efeito visual
- após 25 000 ciclos

Não devem verificar-se quaisquer
modificações a não ser ligeira
alteração no aspecto da superfície,
e não deve ocorrer delaminação

Não devem verificar-se quaisquer
modificações a não ser ligeira
alteração no aspecto da superfície,
e não deve ocorrer delaminação

Efeito do movimento simulado do pé de móvel EN 424 Efeito visual
Não deve evidenciar qualquer
alteração visível após ensaio com pé 
tipo 2

Não deve evidenciar qualquer
alteração visível após ensaio com pé 
tipo 2

Propriedades de segurança - en14041

Resistência ao Fogo EN 13501-1 Classe Bfl s1 Bfl s1

Escorregamento EN 13893 Classe DS DS 

Emissão de Formaldeido DIN EN 717-1 Classe E1 E1 

Propensão Electrostática EN 1815 KV Não Antistático Antistático

Teor de Pentachlorofenol (PCF) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/Kg Livre de PCP Livre de PCP

Propriedades adicionais

Resistência à Mancha ISO 26987 (a) Grau Grau 0 (b) Grau 0 (b)

Resistência Térmica EN 12667 (m²K)/W 0,098 0,024

Redução do ruído de impacto ISO 140-8 dB (∆ Lw) 14 8

Ruído de passos NF S 31 - 074 L n,e,w (dB)/∆Eρω (dB) 83 71/5 (c)

Brilho Medidor de brilho (60º) Graus Gardner (ºG) 12 ± 3º 12 ± 3º

Para mais informações sobre a garantia dos produtos Wicanders, por favor consulte o site www.wicanders.com

(a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, Iodo
(b) Grau 0 = Sem alteração / Grau 1 = Muito pequena Alteração / Grau 2 = Pequena Alteração / Grau 3 = Alteração / Grau 4 = Forte Alteração
(c) Laje com Corkcomfort Colado HPS reduz o ruído de passos em 5dB, quando comparada com a laje de referência.

33 33
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Sede

Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

germany.ar.de@amorim.com

info.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

info.ar.cn@amorim.com

amorimjapan.ar@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 .......................................................

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ...............................................................................

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .........................................................

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 ....................................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ...................................................................

Amorim Revestimientos, S.A. (+34) 902 307 407 .................................................................. 

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ....................................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+85) 366 625 06 ....................................................................

Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09 ......................................................

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ...................................................................

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .........................................................................

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .........................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 ...................................................................
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www.wicanders .com

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!


