
SELECT

Pavimentos com design
 para obter espaços 

ainda mais impressionantes





A nossa gama

A Moduleo®  possui uma política de desenvolvimento contínuo

dos produtos reservando-se assim no direito de alterar o 

desempenho técnico e/ou especificações sem aviso prévio.
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SELECT - Maritime Pine 24241

Mudar é bom. A mudança 
molda o futuro e o 

sucesso de um negócio.
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Redefinir
novos limites
nos pavimentos.
Mudamos a sua forma de trabalhar, de pensar e talvez, mais 
importante ainda, mudamos a forma como o mundo o vê. 
Ajudamos as empresas a mudarem em cima do soalho, criando 
espaços marcantes, que trabalham no duro, e com um aspeto 
fantástico.
É também isso que nos faz avançar – procurar sempre novas 
formas de melhorar os nossos produtos e fabricá-los cada vez 
melhor.

A mudança começa num pequeno passo; 
um passo para os pavimentos de design da Moduleo®.
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Mudamos a cara 
(e os pavimentos) 
das empresas
O Moduleo® é a geração do futuro nos pavimentos de luxo,
combinando o aspeto, o toque e a durabilidade de materiais 
verdadeiramente naturais embora com um método de 
instalação fácil e uma manutenção equiparada aos vinílicos. 

A Moduleo® faz parte do IVC Group, 
uma empresa com uma rica e longa 
tradição na produção de pavimentos 
resistentes e bonitos, para quase 
qualquer tipo de aplicação.

Com sede na Bélgica,  os produtos Moduleo® 
são fabricados na nossa fábrica “verde” 
única, em Avelgem, a qual foi especialmente 
concebida para o fabrico dos nossos 
pavimentos de forma ambientalmente 
responsável. O nosso armazém 
automatizado no local também tem 
capacidade para armazenar 1 000 000 m2 de 
pavimentos Moduleo®.

Para além das numerosas medidas de 
poupança  energética e de redução dos 
resíduos aplicadas na nossa fábrica, 
também garantimos que, ao contrário de 
outros fabricantes, “possuímos” todos os 
processos de design, de fabrico e de 
logística, sem a necessidade de importar 
materiais de fornecedores externos. Isto 
permite-nos assegurar o controlo total da 
qualidade em qualquer etapa desta jornada.

Uma solução de pavimentos completa 
A versatilidade de toda a família de produtos 
com a marca IVC significa que podemos 
disponibilizar ao mundo do comércio a 
conveniência de uma solução de pavimento 
global para todas as áreas de um projeto.
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 Investigação e 
desenvolvimento

Design Fabrico Embalagem Distribuição
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Mudar para 
melhor
Na Moduleo® estamos especialmente atentos ao impacto 
da nossa atividade e comprometemo-nos com a mudança 
no fabrico de pavimentos vínílicos de luxo, estando na 
vanguarda o caminho em termos de responsabilidade 
ambiental.

Ao escolher pavimentos Moduleo® para o seu projeto está 
a escolher um pavimento que apenas terá impacto nos 
espaços com design, não no planeta.

Produção com energia verde
A nossa unidade de produção em 
Avelgem está equipada com três 
aerogeradores que cumprem na 
totalidade as mais rigorosas normas 
de saúde e segurança relativas à 
poluição sonora e visual. Os 
aerogeradores podem fornecer até  
13,3 GWh/ano e satisfazem 1/3 das 
necessidades energéticas da fábrica. 

Verificações rigorosas das matérias 
primas
A Moduleo® optou de forma 
conscienciosa pelos processos de 
produção que cumprem as normas 
internacionais. Todos os fornecedores 
têm de estar em conformidade com as 
disposições da REACH.

Made in Belgium
Todos os pavimentos de design da 
Moduleo® são fabricados na Bélgica. 
Ao estabelecermos a nossa produção 
o mais perto possível dos nossos 
clientes evitamos a necessidade de 
utilizar transportes de longo curso que 
são prejudiciais para o ambiente.  

Trata-se de uma escolha nossa, de 
forma a minimizar as emissões de CO2 
e a nossa pegada ecológica.



Responsabilidade ambiental // 5   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Até 50% de materiais reciclados
Os pavimentos Moduleo® possuem 
até 50% de materiais reciclados e 
certificados.

A reciclagem pós-industrial também 
nos permite obter um tipo 
especialmente “puro” de PVC com um 
impacto muito reduzido no ambiente.

Tintas aquosas e coberturas PU
Nos nossos processos de pintura 
decorativa utilizamos exclusivamente 
tintas aquosas e coberturas de PU 
amigas do ambiente.

Redução de resíduos e reciclagem 
extensiva
Na Moduleo® estamos sempre à 
procura de novas e melhores formas 
de embalamento dos nossos 
produtos e de redução e reciclagem 
dos resíduos.
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Moduleo®  Select

Procura
um design
único?
Bonito e duradouro, o Select é ideal para qualquer 
àrea da casa. Combinando o visual natural da pedra e 
da madeira com a durabilidade do vinil, o Select é 
resistente aos arranhões graças a uma camada de 
PU Protectonite; é resistente à humidade (tornando-o
ideal para cozinhas e casas de banho) e é de fácil 
limpeza. O Select possui uma garantia de 15 anos 
para o mercado residencial e de 7 anos para o 
mercado comercial.

FACTOS-CHAVE
24 Padrões de madeira 
8 Padrões de tijoleira 
Sistemas Dryback e Click
Garantia: 15 anos 
Residencial / 7 anos 
Comercial

Consulte o verso desta brochura para conhecer todas as especificações

GARANTIA
GA

RANTIA

15
ANOS

residencial

GARANTIA
GA

RANTIA

7
ANOS

comercial
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Selecione o seu espaço,
selecione o seu estilo.
Selecione o seu pavimento.
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46990

46130 46470

8 // Moduleo® Select    

Cantera

Efeito 
metalizado



46470
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24932

24877

24864

24844

24980

24228

24837

24125

     Moduleo® Select // 11

Classic  
Oak



24130

24842

24892

24918

24277

24958

12 // Moduleo® Select  

Country  
Oak



24892
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46992
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46942

46992

46232 46982
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Jetstone



24943

24241

24854

24111
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Maritime
Pine



24854
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22110
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22929

22863

22240

22110

22231

22821
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Midland
Oak
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Juntas

311S White  
914 x 4 x 2mm

321S Beige 
914 x 4 x 2mm

335S Dark Beige  
914 x 4 x 2mm

960S Light Grey  
914 x 4 x 2mm

390S Grey  
914 x 4 x 2mm

382S Silver  
914 x 4 x 2mm

395S Dark Grey  
914 x 4 x 2mm

985S Black Glitter  
914 x 4 x 2mm

399S Black  
914 x 4 x 2mm

30 juntas / caixa

As juntas Moduleo® são coloridas individualmente de 
modo a complementar a nossa gama de pavimentos. 
As juntas podem ser usadas para imitar a aplicação 
de acabamentos de juntas em betume ou acrescentar
sofisticação a uma instalação a imitar madeira .



196 x 1320 mm 191 x 1316 mm

329 x 659 
mm

324 x 655 
mm

Dryback Click 

Dryback  Click 

Padrões de assentamento // 21

Espinha de peixe  
196mm x 1320mm 

Espinha de peixe
(personalizado)

Formação tipo tijolo 
196mm x 1320mm  

Em ângulo 45° 
329mm x 659mm

Seguido  
196mm x 1320mm 

Blocos de madeira
(personalizado)

 Formação tipo alvenaria 
329mm x 659mm
Junta  
4mm x 914mm

Formação tipo deck  
196mm x 1320mm 
Junta  
4mm x 914mm

SELECT MADEIRAS

SELECT TIJOLEIRAS

Padrões de
assentamento
Permite criar visuais distintos e únicos em projetos residenciais 
e comerciais utilizando quer as opções de tamanho padrão, quer 
os nossos padrões especiais. Em baixo poderá encontrar alguns 
exemplos.

Tamanhos standard dos produtos



 

 

22 // Investigação e desenvolvimento

Investigação e
Desenvolvimento
Através da utilização do mais recente software 
CAD/CAM os nossos designers orgulhosamente 
criaram reproduções virtualmente infalíveis dos 
materiais naturais. Envolvemos os nossos clientes 
no processo criativo e acompanhamos de perto 
todas as tendências do mercado.

O nosso conhecimento global e 
competência inigualável em design 
tornam-nos o parceiro ideal para 
qualquer projeto. Podemos oferecer 
um serviço rápido e flexível com a 
nossa equipa comercial que oferece 
ajuda prática e assistência. 

Entregas rápidas e serviço personalizado
Possuímos uma extensa coleção de base e 
também disponibilizamos soluções sob 
medida. A Moduleo® garante-lhe um 
serviço personalizado e uma entrega 
rápida dos seus produtos. Uma vez que 
gerimos todo o design e o processo 
produtivo a partir das nossas instalações 
na Bélgica, podemos responder 
rapidamente a qualquer solicitação de um 
produto específico. 



 

Teste de resistência a fissuras

 

Teste de delaminação

 

Teste de mossa residual

 

Testes da cadeira de rodízio

 

Estabilidade dimensional e 

 
 

ondulação

 

Teste dos pés de mobiliário

 

Teste de rampa para determinar
resistência ao deslizamento

 
Teste do pêndulo para determinar
resistência ao deslizamento

 Teste de rugosidade da superfície
 Teste de espessura e desgaste  

 da mesma

Os nossos testes de qualidade:

Controlo de qualidade rigoroso

Investigação e Desenvolvimento // 23  

A Moduleo® possui um rigoroso sistema 
interno de testes e de garantia da 
qualidade. Tudo com a perspetiva de 
garantir que todo o pavimento oferece o 
melhor desempenho possível e 
qualidade para o seu projeto comercial.



Porque escolher a
Moduleo®?

  

A Moduleo® possui uma 
camada de desgaste Crosslink

= mais forte

24 // Porque escolher a Moduleo®?

A Moduleo® apresenta imitações extremamente realistas de Madeira e de 
Pedra graças a um processo de produção único. Através do “Surface Layer 
Complex” a Moduleo® aperfeiçoou o formato multi-nível de forma a tornar o 
pavimento extra forte e duradouro. Descrevemos aqui como se produz o 
Moduleo® através de “coberturas disseminadas”, combinadas com o 
suporte calandrado e duas camadas de fibra de vidro.

“Surface Layer Complex” (Complexo de 
Camadas de Superfície) patenteado
O complexo de cinco camadas é 
inicialmente fundido como material 
intermédio a alta temperatura durante 
vários minutos até formar um conjunto 
sólido. Ao mesmo tempo surge  a “ligação 
cruzada” (crosslinking) da camada de 
desgaste e de verniz. Obtém-se uma forte 
ligação entre todas as camadas, 
tornando-as virtualmente impossíveis de 
separar.  
Na camada de base, aplica-se um reforço 
adicional em fibra de vidro, o que o 
transforma numa estrutura única de “painel 
em sanduíche reforçado”. O resultado: 
super-estabilidade dimensional.
A Moduleo® junta o melhor desempenho à 
mais elevada qualidade.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

PU Protectonite®
Camada de desgaste Crosslink
Padrão
Camada impressa
Fibra de vidro
Camada intermédia
Fibra de vidro
Camada de base

Camada de desgaste Crosslink
É moldada na camada de desgaste 
uma camada adicional de desgaste 
de ligação cruzada. Esta camada é 

subsequentemente ligada de forma cruzada 
por meio químico. Este processo produz um 
resultado mais forte, mais estável e mais 
sustentável comparativamente à camada de 
desgaste tradicional.



 

 

 

Menos repetições 
dos padrões

Standard
1x1m

Moduleo®

2x1.5m

2 m

1 m

1.50 m

1 m

Standard = EN ISO 23999
<0.25%
Moduleo®

<0.05%

Porque escolher a Moduleo®? // 25   

Design extra grande
Maiores variações naturais e 
menos repetição dos mesmos 

padrões. É desta forma que a Moduleo® 
desenvolve os seus designs. A nossa 
técnica de impressão e os cilindros de 
grandes dimensões criam um pavimento 
autêntico quase sem repetições de 
pranchas ou de padrões. O nosso 
formato mais vendido (1320x196 cm) 
tem mais de 90 pranchas únicas por 
design, o que representa cerca de 23m².

Camada de proteção PU 
Protectonite®

Todos os nossos pavimentos são 
protegidos com  PU Protectonite®:  uma 
camada adicional em poliuretano que 
protege o pavimento dos riscos e 
detritos. Resultado: Máxima proteção e 
manutenção mínima. Esta camada 
especial é feita de PU de qualidade, 
sendo adicionalmente sujeita a uma 
ligação cruzada. A nossa camada de 
proteção fica assim mais forte e mais 
resistente às manchas que os restantes  
pavimentos vinílicos de luxo 
(comprovado pelos testes de manchas).

Estabilidade dimensional 
perfeita
Todos os pavimentos da Moduleo® 

possuem uma estabilidade dimensional 
extremamente alta graças à produção 
patenteada com uma camada dupla de 
fibra de vidro. O pavimento não apresenta 
quaisquer sinais de perfuração ou dilatação 
devido ao uso intensivo. Seguidamente à 
superfície existe logo uma primeira camada 
em fibra de vidro, a qual é única dentro dos 
mosaicos em vinil de luxo (LVT),  e que 
consitui um reforço contra os impactos 
extra e mais uma resistência ao desgaste. 
A fibra de vidro é integrada numa camada 
flexível que se encontra logo abaixo da 
camada de desgaste rígida, o que se torna 
mais confortável para o andar. A segunda 
camada de fibra de vidro encontra-se acima 
da camada de base.

Camada dupla de fibra de vidro
A fibra de vidro possui a capacidade natural de 
tornar o produto mais forte e mais estável.
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Impressão em alta resolução
É difícil distinguir as diferenças 

entre o nosso produto e a pedra ou a 
madeira natural graças à nossa técnica 
de impressão única com uma resolução 
refinada. O padrão é impresso em alta 
resolução sobre uma camada flexível 
branca através de impressão de alta 
densidade de base aquosa.

IAQ – Indoor Air Quality 
(Qualidade do Ar Interior)

A nossa qualidade garante e ultrapassa 
os requisitos legais. A Moduleo® obteve 
um elevado número de certificações 
internacionais: ISO 9001, ISO 14001, 
qualidade do ar interior A+, BRE A+.

Qualidade garantida
7 anos de garantia para todos
os pavimentos Moduleo®.

GARANTIA
GA

RANTIA

7
ANOS

comercial
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Aspeto e toque naturais
Os pavimentos Moduleo® são 
virtualmente impossíveis de 

distinguir dos materiais naturais graças à 
rigorosa seleção de desenhos naturais e 
frescos e ao alargado leque de estruturas 
de imitação realistas.

Isolamento térmico
O pavimento Moduleo® é 
confortável e até ajuda a poupar 

energia graças ao seu excecional 
isolamento térmico. O isolamento pode 
ser aperfeiçoado quando combinado com 
aquecimento radiante.

Resistência ao deslizamento e 
ao impacto
Os nossos pavimentos são 

testados sob condições severas. 
Passaram nos testes do pêndulo e da 
rampa relativamente à resistência ao 
deslizamento com resultados 
fantásticos. Resultado: um pavimento 
seguro com um valor de aderência 
(resistência ao deslizamento) de R10.

Isolamento acústico
Uma melhor acústica e menos 
ruído em espaços agitados. A  

Moduleo® garante assim o isolamento 
com a sua base de isolamento acústico, 
em contraste com os pavimentos 
tradicionalmente menos absorventes 
como o parquet ou os laminados.

Resistente à humidade
Os pavimentos da Moduleo® são 
higiénicos e excecionalmente 

adequados a espaços propensos a 
deslizes, como cozinhas e casas de 
banho. Tal efeito é obtido através da sua 
baixa manutenção e à sua camada de 
desgaste resistente à humidade.

Higiénico e de baixa 
manutenção
Não necessita de quaisquer 

agentes de limpeza dispendiosos para 
manter o pavimento no seu melhor. Ao 
contrário das alcatifas, os pavimentos da 
Moduleo® não irão acumular quaisquer 
ácaros ou outros alergénios.

V-groove – junta realista
As juntas em V nos quatro lados 

acentua  o perfil das pranchas e 
mosaicos da Moduleo® e contribui para 
um aspeto natural do pavimento.
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Instalação

DRYBACK CLICK 

Características e vantagens Método standard para pavimentos LVT
Melhor compra
Designs com muitas opções de combinação

Fácil de instalar
Rápido de instalar

Espessura 2.35 mm 4.50 mm

Instalação Cola adaptada a vinílicos de luxo (LVT) Suspenso com sistema Click patenteado

Moduleo® USP Fibra de vidro dupla:  
A melhor estabilidade dimensional no mercado

Fibra de vidro dupla: 
A melhor estabilidade dimensional do mercado
Sistema Click melhorado:
Sistema de tranca vertical duplica a rigidez

®

Click

 ▶ Clicar ▶ Colar

Dryback

 

Para saber mais acerca dos
produtos Xtrafloor® disponíveis 
vá a www.xtrafloor.com

Vá a www.moduleo.com  
para obter informação 
detalhada sobre a instalação.

O Moduleo® é uma solução com uma instalação flexível. As 
pranchas e mosaicos podem ser colados da forma tradicional 
(Dryback) ou assentes através do sistema Click, simples e 
rápido.

Método de instalação tradicional: as 
pranchas e mosaicos são colados com 
cola apropriada aplicada sobre um 
substrato devidamente preparado, o qual 
se encontra rígido, seco e sem 

imperfeições.

Para uma colagem ótima do Moduleo® Dryback, 
aconselhamos a cola Xtrafloor®.

As pranchas e mosaicos são colocados em 
suspensão sobre um substrato rígido e liso. 
Assim, torna-se desnecessária a utilização de 
cola. 

O sistema único LockXpress [LXP]® com uma 
lingueta e ranhura de junta acessíveis permite 
uma instalação fácil e clara.

Para melhorar ainda mais o substrato e 
alcançar um isolamento acústico ainda 
melhor, recomenda-se a aplicação do 
subpavimento Xtrafloor®.
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Moduleo® Select Dryback

Características do Produto

Nível de utilização EN ISO 10874 23 - 32

Espessura total EN ISO 24346 2.35 mm

Camada de desgaste EN ISO 24340 0.40 mm

Camada de desgaste tratada com PUR Protectonite®

Peso total EN ISO 23997 3,821 g/m²

Dimensões e embalagem

Pranchas EN ISO 24342 196 x 1320 mm 15 pcs/cx 3.90 m²/cx

Mosaicos EN ISO 24342 329 x 659 mm 18 pcs/cx 3.90 m²/cx

Resultados dos Testes

Inflamabilidade EN 13501 Bfl-S1

Resistência aos riscos EN 660-2 Classe T

Esquadria e retilinidade EN ISO 24342 ≤ 0.35 mm 

Resistência ao deslizamento EN 13893 DS

Contenção do deslizamento DIN 51130 R10

Identação residual EN ISO 24343-1 Norma: ≤ 0,10mm – Res. Méd. Medido: 0,03mm

Simulação de arrastamento de mobiliário EN ISO 16581 Sem fissuras, sem danos

Ondulação EN ISO 23999 ≤ 2mm

Resistência elétrica EN 1081  ≤ 109 Ohm

Estabilidade dimensional EN ISO 23999 Norma: ≤ 0,25 % – Res. Méd. Medido: ≤ 0,05%

Isolamento térmico EN 12524 0.25w/(m.K)

Resistência térmica R EN ISO 12664 0.01m².K/W

Desempenho eletrostático EN 1815 < 2kV

Grupo formaldeído EN 717-1 E1

Isolamento acústico EN 140-8 4dB

Resistência aos rodízios das cadeiras EN 425 Sem danos na camada de desgaste, sem delaminação

Resistências às manchas EN ISO 26987 Muito boa

Reistência à luz ISO 105 B02 ≥ 6

Aquecimento radiante EN 12524 Adequado, máx. 27ºC

Garantia 15 anos residencial | 7 anos comercial

A garantia cobre defeitos de fabrico e desgaste prematuro nos casos de uma utilização normal.

Protectonite®

Resistente a riscos e 
manchas

Resistente à água

Aspeto e toque naturais

Isolamento acústico
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Moduleo® Select Click

Características do Produto

Nível de utilização EN ISO 10874 23 - 32

Espessura total EN ISO 24346 4.50 mm

Camada de desgaste EN ISO 24340 0.40 mm

Camada de desgaste tratada com PUR Protectonite®

Peso total EN ISO 23997 7,764 g/m²

Dimensões e Embalagem

Pranchas EN ISO 24342 191 x 1316 mm 7 pcs/cx 1.76 m²/cx

Mosaicos EN ISO 24342 324 x 655 mm 7 pcs/cx 1.49 m²/cx

Resultados dos Testes

Inflamabilidade EN 13501 Bfl-S1

Resistência aos riscos EN 660-2 Classe T

Esquadria e retilinidade EN ISO 24342 �≤ 0.35 mm 

Resistência ao deslizamento EN 13893 DS

Contenção do deslizamento DIN 51130 R10

Identação residual EN ISO 24343-1 Norma: ≤ 0,10mm – Res. Méd. Medido: 0,03mm �

Simulação de arrastamento de mobiliário EN ISO 16581 Sem fissuras, sem danos

Ondulação EN ISO 23999 �≤ 2 mm

Resistência elétrica EN 1081 �≤ 109 Ohm

Estabilidade dimensional EN ISO 23999 Norma: ≤ 0,25 % – Res. Méd. Medido: ≤ 0,05% �

Isolamento térmico EN 12524 0.25 w/(m.K)

Resistência térmica R EN ISO 12664 0.015 m².K/W

Desempenho eletrostático EN 1815 < 2kV

Grupo formaldeído EN 717-1 E1

Isolamento acústico EN 140-8 4dB

Resistência aos rodízios das cadeiras EN 425 Sem danos na camada de desgaste, sem delaminação

Resistência às manchas EN ISO 26987 Muito boa

Resistência às manchas ISO 105 B02 �≥ 6

Aquecimento radiante EN 12524 Adequado, máx. 27ºC

Garantia 15 anos residencial | 7 anos comercial

A garantia cobre defeitos de fabrico e desgaste prematuro nos casos de uma utilização normal.

Protectonite®

Resistente a riscos e 
manchas

Resistente à água

Aspeto e toque naturais

Isolamento acústico



Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

Geen restindruk

Hygienic

Z-156.603-1054
IVC Design Floors

IVC GROUP

DOP - LVT

IVC nv
Nijverheidslaan 29

8580 Avelgem
Belgium

resilient floor covering

EN ISO 10582

EN  14041
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Belgium
Nijverheidslaan 29
B-8580 Avelgem
Tel: +32 56 65 32 11
Fax: +32 56 65 32 29
www.moduleo.com

United Kingdom
23 Royal Scot Road
Pride Park
Derby DE24 8AJ
Tel: +44 1332 8515 00
Fax: +44 1322 8515 01
www.moduleo.co.uk
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