
Ao utilizar como matérias-primas produtos reciclados de serrações da 
Europa e ao fabricar um produto reciclável, a Silvadec contribui para 

o desenvolvimento sustentável e para a protecção do ambiente. 

Avec le soutien de 

SILVADEC 
Parc d’Activités de l’Estuaire 
56190 Arzal 

Tel :  +33 (0)2 97 45 09 00 
Fax : +33 (0)2 97 45 09 89 

info@silvadec.com 
www.silvadec.com 

Tábua de terraço duradoura sem tratamento 
A tábua Elégance é imputrescível e não fica acinzentada como a madeira maciça. Não 

deve ser considerado nenhum produto de tratamento, é apenas necessária uma 
limpeza regular. A tábua Elégance em madeira compósita Forexia® tem garantia de 

25 anos* 

Personalize o seu terraço! 
Com o seu jogo de cores, de largura, os seus três acabamentos, as suas fixações invisíveis e a 

sua gama de acessórios, um terraço em madeira compósita Forexia® oferece uma estética 
inigualável. 

Um investimento seguro e ecológico 
A madeira compósita Forexia® não forma lascas, resiste bem aos 

deslizes e é 100% reciclável. 

Fabricado em França, com tecnologia 

Tábua de terraço

 Silvadec SA  
 RCS Vannes 439 689 639  
 Siret : 439 689 639 00029 

O seu terraço para a vida 

NOVIDADE 

Tábua largura 180mm  



O seu distribuidor  

Silvadec, todos os direitos reservados. Forexia® é uma marca da Silvadec 

Castanho 

Colorado 

Castanho 
Exótico 

Cinzento 
Antracite 

Cinzento 

Iroise 
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Tábua de terraço Elégance e acessórios  

As tábuas 

 
 
 

Disponível de 1 a 6 m (mediante pedido especial e em função das 
quantidades) A tábua Elégance é uma tábua integral o que facilita os 
acabamentos e contribui para a sua sustentabilidade. 

 
 

Os acessórios para uma instalação fácil e rápida!  
Com o seu clipe em inox especialmente concebido, nunca um terraço foi tão simples e 

rápido de instalar: poupança de tempo estimada em 50% relativamente a uma 

Os acessórios Terrasse 

Os acessórios para um acabamento perfeito!  
Gama de acessórios de acabamento no mesmo material da madeira compósita Forexia®. 

Condições de instalação 
 

Deve obrigatoriamente respeitar os 
princípios de instalação para poder 

beneficiar da garantia 
 

Devem ser adquiridos junto do seu 
distribuidor ou ser transferidos no 

nosso site da Internet: 

Um fenómeno de bronzagem 
deixa as tábuas amareladas 
durante a primeira exposição aos 
UV. Este fenómeno é natural e 
temporário. Atenua após 
algumas semanas de exposição 
aos UV e às intempéries. As 
cores vão estabilizar-se numa 
cor próxima ao tom original.  

 

 Clipe simples   Clipe de 
alinhamento  

 Clipe de início e fim   Travessas  

 Parafusos especiais 
compósitos 

 Faixa de 
acabamento  

 Placa de acabamento  

 Cantoneira em alumínio   Invisiclip  Led terraço  

 
180 mm 

Acabamento estruturado  Acabamento ondulado  Acabamento liso  
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NOVA LARGURA 

Dimensões: :    
         Tábuas de 138 x  23 x 4000mm (comprimento padrão)  

                    Tábuas de 180  x 23 x 4000 mm 

 
138 mm 


