Superfícies naturais
Folha e folheado
soluções em madeira

“O painel folheado
combina as vantagens
da madeira técnica
com a autenticidade
e nobreza da madeira.”
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Finsa
Medio Ambiente
“A madeira é um material sustentável e 100%
reciclável que ajuda a combater as
alterações climáticas.”
O consumo de produtos derivados da madeira contribui
positivamente para a manutenção e crescimento das
florestas.
Cada m3 de madeira utilizado como substituto de outro
material pode evitar a emissão para a atmosfera de um
total de 2 toneladas de CO2.
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superfícies naturais

soluções em madeira

“Sustentabilidade: mais de 90% da madeira
utilizada nos nossos processos provém de
espécies arbóreas de crescimento rápido.”
Para poder oferecer o máximo nível
de qualidade necessitamos de uma
matéria-prima de primeira ordem.
Além disso, é nossa responsabilidade
garantir um desenvolvimento baseado
na renovação dos recursos e protecção

do ambiente. Por isso, fomentamos
activamente a utilização de madeira
procedente de florestas PEFC e FSC –
as certificações que garantem a gestão
florestal sustentada.

utilizada na fabricação dos nossos
produtos provem de matéria-prima
reciclada, resíduos de serração,
serrim, partículas de madeira, restos
procedentes de limpeza de matas,
etc…

Assim sendo, mais de 60% da madeira
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Finsa
Superficies naturais

“O folheado oferece um
aproveitamento máximo
do tronco: até 40
vezes mais que a madeira

maciça.”

A folha de madeira
A utilização da folha de madeira remonta
aos tempos da antiga civilização egípcia
na época da construção das pirâmides.
A folha natural é uma lâmina fina de
madeira, normalmente entre 0,6 mm e
0,8mm de espessura.
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superfícies naturais

Quando a folha é aplicada sobre um suporte, como painel aglomerado, MDF ou
contraplacado, adquire uma serie de vantagens em relação à madeira maciça.

soluções em madeira

Vantagens:
Produto selecionado que pode eliminar defeitos habituais
da madeira como gretas, nós ou instabilidade.
Consistência de tonalidade, estrutura e padrão da madeira
devido à grande quantidade de material que se pode extrair de
um único tronco.
Excelentes propriedades estruturais ao aplicar sobre um painel
de madeira técnica Finsa.
Optimiza o uso dos recursos naturais.
Excelente relação qualidade – preço para um produto natural.
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Finsa
Especialistas em folheado
Experiencia e profissionalismo
A folha de madeira é um produto nobre
e de alto valor, para o qual a palavra
qualidade tem um significado especial.
Por isso controlamos todo o processo
de produção desde o inicio, realizando
a selecção da folha na origem, a sua
classificação e junção, proporcionando
assim, uma consistência uniforme na
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superfícies naturais

qualidade do produto final.

exigentes.

A experiência da nossa equipa humana
permite-nos oferecer aos nossos clientes
soluções especificas para cada projecto.

Em suma, a capacidade e experiência
da Finsa são a garantia de êxito na hora
de desenvolver qualquer projecto em
folheado.

A nossa capacidade industrial coloca-nos
numa posição privilegiada para apresentar
soluções para as necessidades mais

soluções em madeira

Que oferecemos?
Especialialistas em folha: pessoal formado e com experiência.
Confiança: consistência na qualidade e fiabilidade do serviço.
Flexibilidade: capacidade de adaptação ao cliente.
Gama de suportes, medidas e qualidades mais ampla do mercado.
Inovação: gama de folhas em constante evolução.
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Finsa
Serviço de prescrição
Contacto directo com os prescritores de obras
Dispomos de uma equipa professional
para responder as inquietudes de
interioristas, designers e arquitectos e
aconselha-los nos seus projectos.

Resultado: mais de 2500 contactos e
presença em mais de 200 projectos de
grande projecção.
Oferecemos:

O nosso objectivo: assessorar
directamente o prescritor de obras para
oferecer novas perspectivas comerciais
aos nossos clientes.

10 superfícies naturais

•

Atenção personalizada:
comunicação directa para
o intercâmbio de ideias e
experiências.

Sede social ENDESA

Teisa

•
Aconselhamento técnico:
assistência às consultas técnicas
referentes aos nossos produtos.
•
Ferramentas: material de
comunicação e de consulta pensados
para o prescritor.

Hospital de Logroño Teisa

soluções em madeira

Ferramentas

Select – Portfolio de obras
Periodicidade trimestral

Hotel Vincci Marítimo (Barcelona)

Catálogo informático de produtos
Finsa BC3 (formato FIEBDC)

Carré Furniture

Soluções em madeira: catálogo de
ideias em madeira.

Universidade de Móstoles Teisa
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Finsa
Gama de folhas

Uma ampla gama de
folhas e 3 níveis de
serviço
Mais informação na página 22.

Folhas
Naturais

Folhas
Pré - compostas

Folhas
Tintadas

Oferecemos uma ampla gama de folhas
naturais procedentes de todo o mundo.

Esta folha pré-fabricada é produzida com
madeira comum de fácil disponibilidade.

A nossa colecção evolui
constantemente incorporando novas
espécies com o fim de adaptar-se
as últimas tendências.

Esta folha oferece toda a beleza e
textura da madeira natural, assim
como, proporciona excelente qualidade
relativamente à continuidade e desenho.

Dispomos de uma escala cromática que
cobre uma vasta gama de possibilidades
estéticas.

Ver página 13.

Ver página 18.

Esta técnica permite eliminar as
diferenças de tonalidade que existem ao
utilizar folhas de diferentes troncos.
Como a folha é tintada em toda a sua
espessura e não só na superfície permite
a lixagem sem perda de cor.
Ver página 20.

Novidades em folha
Além da ampla gama de folhas, apresentamos uma serie de novidades que
oferecem novas possibilidades estéticas.

Eucalipto Fumado

“Entabuado” | Folha multi-espécie

Ver página 22.

Ver página 22.

Níveis de serviço
Toda a nossa oferta de folheado se articula em 3 níveis de serviço pensado para adaptar-se as necessidades reais dos nossos
clientes.

Serviço Expresso
Ver página 24.
12 superfícies naturais

Serviço
Expresso

Serviço Rápido

Serviço Sob Consulta

Ver página 25.

Ver página 26.

Gama de folhas
Naturais
Folhas naturais
Uma equipa de profissionais com uma vasta experiência encarrega-se da classificação e selecção da folhas
(faces e contra-faces), atendendo a distintos factores como a cor, a estrutura, os defeitos, etc.
Assim, oferecemos 3 qualidades que respondem a critérios adaptados a cada folha de madeira natural.

QUALIDADE DA FOLHA
PLUS

SELECT

STAR

A nossa melhor qualidade: estrutura bem
defenida e centrada, cor uniforme, sem
defeitos de processo nem imperfeições
da madeira.

Qualidade standard: boa estrutura,
variação de cor limitada e aspecto geral
agradavel.

A madeira na sua forma mais natural:
estrutura variada e irregular, com
maior variação de cor, series de faces
similares mais curtas, com alguns nós e
imperfeições naturais.

GAMA DE CHAPAS

Bétula

Abeto

Amieiro

Nota: a reprodução das folhas nas imagens pode não ser exacta devido às limitações técnicas
da impressão. Solicite amostras para comprovar a tonalidade real.
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Gama de folhas
Naturais

Caoba

Serviço
Rápido

Castanho

Cedro

Serviço
Expresso

Serviço
Rápido

14 superfícies naturais

Cerejeira

Eucalipto

Freixo

Serviço
Expresso

Serviço
Rápido

Faia Branca

Maple

Serviço
Rápido

Faia Vaporizada

Kambala

Mukali Catedral

Mukali Listado
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Gama de folhas
Naturais
Serviço
Expresso

Nogueira

Pinho

Pinho Listado

Carvalho Branco Listado

Carvalho Vermelho

Serviço
Expresso

Carvalho Branco
16 superfícies naturais

Serviço
Rápido

Tola

Sikomoro

Serviço
Rápido

Sucupira

Wengue

Serviço
Rápido

Sapelly Listado

Zebrano
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Gama de folhas
Pré – compostas

Cerejeira CO CTH

Cerejeira CR1

Ebano 2E375

Carvalho RM-LIZ

Carvalho SBA00

Carvalho EBX2R

Wengue W-1

Wengue V46/V

Wengue WE-CTH

18 superfícies naturais

Nogueira 027

Nogueira 2N

Carvalho RM1

Carvalho 2R534

Teka ST2T29

Wengue 2P

Wengue ST2V46

Zebrano 7TOO
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Gama de folhas
Tintadas

Nogueira NG-037

20 superfícies naturais

Nogueira Clara EU-012

Nogueira Escura EU-010

Cinza EU-007

Nogueira TU-222

Negro EU-013

Azul Claro TU-185

Carvalho Xisto RE-055

Carvalho Cinza Escuro RE-068

Koto Cinza Claro KT-011
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Gama de folhas
Novidades
Eucalipto fumado

Entabuados

EUCALIPTO FUMADO

ENTABUADOS

A transformação obtida na folha de Eucalipto através do
processo de defumação é assombrosa.

As nossas possibilidades de junção
de folha aliadas à ampla variedade
de espécies que disponibilizamos
permitem-nos criar composições
personalizadas.

A beleza natural acentua-se e o tom geral escurece
notavelmente originando uma elegante cor castanha
escura com matizes de poros dourados que lhe
conferem uma grande luminosidade, resultando numa
superfície de grande carácter.

22 superfícies naturais

Os resultados podem ser muito variados
segundo se alterem zonas com folha
listada com zonas com catedral inteira
ou meia catedral.

Uma gama dinâmica e em constante
evolução, que se adapta às últimas
tendências e novidades, oferecendo
cada vez mais valor.

FOLHA MULTI-ESPÉCIE
Criatividade e o natural unidos num
único produto.
Com a combinação de espécies
distintas numa mesma folha multiplicamse as possibilidades decorativas da
madeira.
Consulte-nos para uma ideia ou
projecto!

Aplicação de folha multi-espécie
Hotel Axis
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Folheado
Serviço Expresso

“Uma selecção de folhas
disponíveis com um prazo de
entrega de 3 /4 dias”

Prazo de entrega: 3-4 dias úteis

SUPORTE
FIMAPAN: painel de aglomerado std

DIMENSÕES
mm/mm

9

13 17

20

2750 x 1830
2500 x 1830

QUALIDADE DA FOLHA
STAR
Folhas disponíveis:
Eucalipto / Pinho / Carvalho / Faia vaporizada

24 superfícies naturais

Serviço
Expresso

Serviço Expresso à palete.

Folheado
Serviço Rápido

“O nosso serviço mais flexível”
Possibilidade de combinar folhas
de distintas espécies dentro de
uma mesma palete do mesmo
suporte, medida e espessura.

Prazo de entrega: 1 semana

SUPORTE

SUPORTE

Painel de aglomerado

Painel MDF

DIMENSÕES
9

mm/mm

DIMENSÕES
11 13

17

20

2750 x 1830
2500 x 1830

9

mm/mm

11 13

17

20

2440 x 1830
2750 x 1830

QUALIDADE DA FOLHA
PLUS

STAR

SELECT

Folhas disponíveis - Gama Luso:
Eucalipto / Pino / Faia Vaporizada / Carvalho / Sucupira / Castanho / Tola / Sapelly / Cerejeira / Mukaly / Faia Branca
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Folheado
Serviço mediante consulta

Serviço mediante consulta
Entendemos que cada projecto é único,
requerendo especificações técnicas e
decorativas particulares.

•

A FINSA disponibiliza a gama de suportes
de madeira técnica mais ampla do
mercado, o que nos permite proporcionar
as soluções adequadas a qualquer uso
ou aplicação.

Soluções hidrófugas e ignífugas:
a maior variedade de espessuras
e
medidas
do
mercado.
Fimapan, Fibrapan y Superpan

•

Soluções leves: peso mínimo
com resistência máxima
Finlight, Greenpanel e
Iberpan 400

•

Soluções resistentes: para os
projectos mais exigentes.
DM.Compac y Alistonado

•

Soluções em Contraplacado:
resistência e flexibilidade
Finply y Finply BH

A nossa gama de folhas de madeira está
em contínua evolução. Consulte-nos!

FINLIGHT

FINSA GREENPANEL

DM.COMPAC

Painel leve composto por faces em MDF
e interior em painel de fibra de muito
baixa densidade (Iberpan 300)
26 superfícies naturais

Painel leve formado por faces e interior
em MDF fino de 3 mm disposto em
forma de quadrícula.

Painel compacto. Um produto inovador
com densidade superior a 1000 Kg / m3.

“Porque entendemos que cada
projecto é único.
A grande variedade de paineis de suporte,
dimensões e folhas disponíveis permite-nos
oferecer soluções à medida.”

FIMAPAN

FIBRAPAN

SUPERPAN

FIMAPAN painel de aglomerado std,
hidrófugo, ignífugo,...

- FIBRAPAN Painel de MDF std,
hidrófugo, ignífugo
- IBERPAN 400 (MDF leve)

Painel constituído por mdf nas camadas
externas e aglomerado de partículas no
interior.

FINBLOCK

FINPLYNATUR

FINPLYNATUR BH

Painel constituído por um interior
em réguas madeira maciça de baixa
densidade e faces em folha de madeira.

Painel contraplacado de pinho revestido
a folha de madeira decorativa.

Painel contraplacado 100% bétula revestido a folha de madeira decorativa.
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Folheado
Complementos

“Processos complementares
que oferecem de forma simples
uma ampla variedade de efeitos
estéticos”

Processos complementares

PAINEL RANHURADO

PAINEL ENVERNIZADO

Painel folheado com uma série de ranhuras no sentido
do comprimento do painel de aproximadamente 2 mm
que proporcionam um efeito de réguado. O perfil e a
largura entre as ranhuras pode ser ajustado em função
do efeito desejado.

Oferecemos a possibilidade de fornecer
painéis
folheados
já
envernizados.
Possibilidade de vários acabamentos. Este
produto é fornecido com um filme protector.

28 superfícies naturais

O resultado é um acabamento profissional a
custo reduzido.

Mecanização

Certificação

Pinho

Eucalipto

MECANIZAÇÃO

FOLHA CERTIFICADA FSC

A Finsa reúne meios de produção, humanos e tecnológicos para atender a todas as
necessidades de transformação e mecanização da indústria de mobiliário. Estamos
aptos a fornecer peças orladas, furadas, e/ou ranhuradas.

Dispomos da certificação FSC nas folhas
de Eucalipto e Pinho.

Oferecemos soluções adaptadas às novas necessidades do sector, facilitando ao
máximo o trabalho dos nossos clientes.

Esta certificação garante que os produtos
florestais procedem de florestas geridas
de forma sustentável. A certificação FSC
é fornecida mediante consulta.
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Folheado + melamina
Gama
A combinação de folha e melamina num mesmo painel constituí um produto
inovador a um custo muito competitivo. A experiencia industrial da FINSA
torna-o possível.
A nossa ampla gama de padrões de melamina permite oferecer equivalências
decorativas entre ambas as superfícies com o grau de semelhança que este
produto requer. As possibilidades de combinação são inúmeras, abertas à
criatividade e não se limitam unicamente a padrões de madeira: podem aplicarse na contraface cores lisas, metalizadas e fantasias, personalizando desta
forma o interior do móvel. A face folheada pode ser fornecida envernizada.

Dimensões / Palete
(mm)

2440 x 1220

folheado

Gama à palete
Maple 033+Maple Colonia

Faia BL 033+Haya C

Carvalho +Roble Trigo

Carvalho Eur 033+Lissa Oak

30 superfícies naturais

Espessura ( mm)
11 16 19 23 26 31
70 46 42 30 30 26

melamina

Cerejeira 031+Cerezo Burano

Xisto 031+Roble Renovales

Nogueira 033+Cerezo Xacobeo

Wenge 031+Wenge L-01

Nogueira 033+Nogal Canaletto

Teka 031+Teka Mandalay
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www.finsa.com

soluções em madeira

ESPAÑA
Alicante
Tel.: +34 965 12 44 99
Fax: +34 965 12 44 09
sureste@finsa.es
Canarias
Tel.: +34 981 05 00 75
Fax: +34 981 05 07 05
canarias@finsa.es
Santiago de Compostela
Tel.: +34 981 05 00 80
Fax: +34 981 05 07 05
noroeste@finsa.es
FRANCE
FINSA FRANCE MORCENX
Morcenx
Tel: +33 / 5 58 82 59 00
Fax: +33 / 5 58 07 91 36
finsafrance@finsa.com
IRELAND
FINSA FOREST PRODUCTS
Scariff
Tel.: + 353 / (0) 61 64 04 09
Fax: + 353 / (0) 61 92 11 29
commercial-ffp@finsa.es
PORTUGAL
LUSO FINSA
Perafita-Matosinhos
Tel.: + 351 / 22 5574080
Fax: + 351 / 22 5574089
luso@finsa.es

Barcelona
Tel.: +34 93 703 81 00
Fax: +34 93 703 81 19
catalunya@finsa.es
La Rioja
Tel.: +34 941 20 35 00
Fax: +34 941 20 39 32
norte@finsa.es
Sevilla
Tel.: +34 95 502 31 00
Fax: +34 95 444 02 37
sur@finsa.es
FINSA FRANCE TOURS
Saint Avertin
Tel.: + 33 / 2 47 28 06 07
Fax: + 33 / 2 47 27 86 72
france@finsa.es
ITALIA
FINSA ITALIA
Monticello d’Alba
Tel.: + 39 / 0173 64607
Fax: + 39 / 0173 64698
italia@finsa.es
U.A.E.
FINSA MIDDLE EAST
Dubai
Tel.: +971 4 886 5110
Fax: +971 4 886 5112
finsame@finsa.es

Bizkaia
Tel.: +34 94 625 47 30
Fax: +34 94 625 54 65
pvasco@finsa.es
Madrid
Tel.: +34 91 212 61 00
Fax: +34 91 533 83 43
centro@finsa.es
Valencia
Tel.: +34 96 120 20 13
Fax: +34 96 121 10 51
levante@finsa.es

HOLLAND
FINSA BV
Vlissingen
Tel.: + 31 / 118 47 12 22
Fax: + 31 / 118 47 24 00
holland@finsa.es
UNITED KINGDOM
FINSA UK
Merseyside
Tel.: + 44 / 151 651 2400
Fax: + 44 / 151 651 2405
uk@finsa.es

POLSKA
FINSA POLSKA
Gdynia
Tel.: + 48 (0) 58 6273200
Fax: + 48 (0) 58 6273209
polska@finsa.es
EXPORT
Santiago de Compostela
Tel.: + 34 / 981 05 00 33
Fax: + 34 / 981 05 07 06
export@finsa.es

