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Poro efetuor o instotoçõo dos rodopés & guorniçÕes utitize o kit de
fixoçÕo e ou o colo & ocobomento Goede.

Os rodopés estÕo disponÍveis no comprimento de 2400 mm. As molduros
Muttiuso possuem 2250 mm. Gorontio: 5 onos.

Colo & Acobomento ffi'l. .
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Fixoçõo de rodopés ê ocobomento dos junçóes. Rosetoporo Guorniçôo:80x80x20 mm
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Piso Lominodo de PVC - 2 mm

G0ÍÍ100R ..-

D20x228mm
Pesodo
por Colxo

Espessuro:2 mm Copo:0.2 mm
Gorontlo:5 Anos
lnstoloçõo: Adeslvo de contoto.

OBERLAND
(Corvotho Atpino)

VIENNA
(Cere.ieiro Reol)

HANNOVER
(Touori Nobre)

PORTLAND
(Corvotho Brown)

MUNICH
(lpê otd)

NEWPORT
(Corvolho Royot)

TURIN
(lpê Dork)

TRENTO
(Nogueiro River)

2mm
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lBlzA (lpê white) ; l1i

Reflete uma atmosfera
harmonia e energia. Visual

PHOENIX (Sucupiro White)

it *,-.:.':
sua formaçfu», pelos

presentes em seu

beleza,

Estrutura variando cinza em equilíbrio com
linhas claras. Um visual impressionante,
aliado aos efeitos êscuros. semi rústicos.

Vegas repassa o que a de recente, autêntico,
com um toque maiestoso.

DAKOTA (Sucupiro Dork)

lJma linguagêm estrutural

fortalecêma vida.- =' 
"

BeÍlin demonstra a força dE crEscimento -:
natural distinto do @rvalho. A*inlas escuEs-

G0IF100R 
--

Especificoçôês:

Dimensõo do Ploco:
1220 x228 mm

Espessuro:
3mm

Apticoçôo:
Comerciol Gerol

Composiçõo:
Lominodo contendo PVC

Corocterístico:
Resistente à umidode, nÕo
mofo, nõo opodrecê, fócil

limpezo

lnstotoçóo:
Cotogêm, odesivo de

contoto. Contro piso ptono,
regutorizodo, limpo e seco.

Gorontio:
5 Anos

Ouontidode:
ll Plocos por Coixo

3mm
II

Copo:
0.5 mm
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LoÀinodo de PVC - 4.2 mm - CLICK
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(Noguelro Btock)
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Revestimento de Porede em 3D

Quadratto

E algo mu to pessoal. Nossa peÍcepção do mundo
despena com a soma de lodas nossas experiéncias.

Elas são um Ílto e a tela de
pro,eção de todas as expeÍiéncias

passadas e de nossa perspêctiva individual.
/ Natural, Solido, Ouêrido.

I
Acqua

É a ío"te da resisrêrcra e força. para seguir
em pÍogÍesso e envolvimento. Com uma boa dose
de eneÍgia, nos somos capazes dê efetuaÍ as mais
complexas tarefas em alta performance. Sentimos à

vida e estamos
constantêmente interessados.

. Autêntico, CÍiativo, Amável.

Wellen

Começamos em um cenário maioi inlciando algo
completamente novo através de uma parcial

mudança. Ana isamos a siluação âtual, êm conjunto
com Íuturâs possibilidades.

lnovação é constantemenle almejada e
implementada. Tendência, Contemporânêo,

Realidade, Rêcênte, Saudável.

Logs

É o estágio de completa consciência. Eslamos
focados no essêncial ê expêrimenlamos cada

momênto com muita intensidadê.
O tempo elaborado para concenlração. cria uma

peÍspectva limpa. com o assunlo em nossas mãos.
tornâm-se efêitos duÍadouros.

Calma, Variado, EsÍutuÍado, Planêjado.
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Luna

É a idéia dê um mundo diferêntê. Conslruindo uma
ponte, ligando o hoje com o amanhã, possibilitando

visualizâr nosso futuro pessoal,
afastando de nós o que há de ruim e

convencional. Nossos sonhos não conhecem
limitês, bareiras, imagens completamente novas

são criadas. l\,4odêrno, Experimental, Novo.

Dunas

Cheio de temperamento, entusiasmo ê soluções,
nos pulamos ê entramos num caminho à procura dâ
avenlura. A intensidade das expectativas iluminam

o mundo ao nosso redor e distânciam
as barreiras dos sêntimêntos.

Exótico, lntênso, Ousado, BÍilhante.

Dimensão: 500 x 500 mm
lnstalação: Adesivo de Contato
Acabamento: Branco Laqueado, náo rêquer pintura
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Proticidode - lnovoçôo - Desempenho

Estomos constontemente desenvolvendo e oprimorondo nosso estruturo e
produtos, priorizondo nossos cliêntes, com o objetivo único de desenvolver e
produzir os melhores soluçóes.

Produtos olinhodos oos princípios e elementos essenciois como: proticidode,
inovoçóo, desempenho e conceito, visondo sobretudo o sustentobilidode. A
indústrio estó locolizodo em Sonto Cotorino e conto com expressivo óreo
industriol poro o processomento de produtos poro o mercodo interno e
exportoçôo.

Hó mois de 20 onos tronsformondo e proporcionondo soluções.

A Goede foi fundodo em l99l, no cidode de Pomerode, pequeno cidode do
vole europeu de Sonto Cotorino. A colonizoçóo olemô prospectou o poixôo
peto produçôo de portos, molduros, oo trobolho. Produtos distribuídos em
vórios poÍses e em exponsôo no Brosil.

I
Conceito

GOEDE
Ivladeiras Goêde Ltda

Av. 21 de Janeiro, 154 - Pomerode/Sc
(47) 3387-2080

vendas@goede.com.br
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