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Tapetes de entrada
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TAPETES DE EXTERIOR

Retenção das impurezas mais grosseiras, 
facilitando o trabalho nos tapetes interiores 

Características:
• Garantir «desprendimento por fricção»

• Resistência às intempéries

• Não ser afetado por variações de temperatura

• Armazenar um máximo de impurezas

• Facilitar a limpeza.

TAPETES DE INTERIOR

Reter poeira e humidade antes de entrar nas 
instalações 

Características:
• Retenção máxima de impurezas

• Absorção máxima de humidade

• Resistência à abrasão e ao atrito

• Pode ser enrolado para facilitar limpeza

TAPETES FLEXÍVEIS

Proteger áreas sensíveis 
(recepções, passagens específicas...)  

Características:
• Alto poder de absorção de micro-poeira e humidade

• Resistência aumentada ao atrito

• Pode ser enrolado para facilitar limpeza

• Tapetes personalizáveis

Sistemas completos de tapetes  
para recepção e proteção

PEDISYSTEMS® é uma gama completa de 
tapetes para diferentes aplicações.

O princípio é remover eficazmente a sujidade e 
humidade.

Desta forma, pode garantir aos seus 
utilizadores segurança, higiene e limpeza.

Os pavimentos ficam protegidos de danos e 
desgaste prematuro, aumentando assim a sua 
longevidade.

Pedisystems®
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Intempéries 
/ Exterior

Montagem  
na superfície

Montagem encastrada 
(Altura da caixa de pavimento)

PEDIGUARD®

06 - 07
GRIDLINE®

08 - 09
PEDIMAT®

10 - 11
PEDIMAT® ECO

10 - 11
PEDILUXE®

12-13
PEDIGRID®

14 - 15
HELIX® Z1

17
HELIX® Z2

17
PEDIFREE® / PEDIFLEX®

16

GUIA DE 
SELECÇÃO

Carga por roda/ponto

Carga pesada 
Tráfego intenso

Carga média 
Tráfego intenso

Tráfego pedonal

Acessibilidade para 
mobilidade reduzida

Absorção  
de sujidade

Absorção  
de humidade

Capacidade  
de armazenamento

Facilidade  
de manutenção

Reversível

Enrolável

Classificação  
do fogo

Clipável  
no local

UTILIZAÇÕES

DESEMPENHOS

CARACTERÍSTICAS

LOCALIZAÇÕES

12-15 mm (CT12) 
17-21 mm (CT18) 11-17 mm 12-15 mm 12-15 mm 17-21 mm

200 kg 250 kg 200 kg 120 kg 100 kg 200 kg 500 kg 500 kg 250 kg 250 kg

44 mm 12-15 mm 12-15 mm 12-15 mm
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ACESSÓRIOS

ACABAMENTOS

PE DIGUAR D® 18

 7

 20 17

Moldura em 
alumínio para 

encastrar

Parênteses de âncora 
(opcional)

Pavimento de látex  
auto-nivelante de 3 mm

Perfil de 
alumínio fechada

Moldura em rampa 
de alumínio

Inserções têxteis 
ou de vinil

Espaçador para a 
estrutura aberta

MONTAGEM ENCASTRADAMONTAGEM NA SUPERFÍCIE

Tira dupla de 
inserções

PEDIGUARD®  ı  Desempenho extremo para uso interior e exterior

Perfil de alumínio anodizado incolor e raspador 
central integrado para as estruturas fechadas.

Inserção têxtil cinzenta escura  
para o interior.

Uma combinação das inserções de 
vinil e da estrutura de trabalho aberta 

é ideal para utilização no exterior.

PEDIGUARD® é um 
tapete reversível com 12 
ou 18 mm de espessura. 

Utilizado tanto no interior como ao 
ar livre, PEDIGUARD® caracteriza-se 
pela sua elevada robustez e resistência ao 
tráfego intenso.
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Kit de montagem e fixação 
fornecido com a estrutura.
Suportes e âncoras de 
montagem flexíveis (opcional)

acessórios para moldura
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moldura em rampa de alumínio
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perfil de cobertura

moldura t para seccionar

13 11
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Moldura em 
alumínio para 

encastrar

Parênteses de âncora 
(opcional)

Pavimento de látex  
auto-nivelante de 2 mm

Perfil de 
alumínio fechada

Moldura em rampa 
de alumínio

Inserções 
têxteis

Espaçador para a 
estrutura aberta

MONTAGEM ENCASTRADAMONTAGEM NA SUPERFÍCIE

Tira dupla de 
inserções

PE DIGUAR D® 12

650

650

Preto

Cinza escuro
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 7

20 17

Moldura em alumínio 
para encastrar

Parênteses de âncora 
(opcional)

Pavimento de látex  
auto-nivelante de 3 mm

Perfil em aço inoxidável 

Moldura em rampa 
de alumínio

Inserções têxteis, ideais para conter o 
máximo de sujidade e humidade

GRIDLINE® Inserção têxtil 17

GRIDLINE® 11

GRIDLINE®  ı  A nova grelha de aço inoxidável da CS France

As grelhas em aço inoxidável GRIDLINE, 
adequado para uso interior e exterior, em 
disponível com espessuras de 11 mm e 17 mm.

Usadas em edifícios comerciais modernos 
com elevado tráfego pedonal, GRIDLINE 
proporcionam a melhor remoção / retenção de 
sujidade e humidade de todas as nossas grelhas 
de entrada.

GRIDLINE® 17

GRIDLINE® 11 ET 17

GRIDLINE® INSERÇÃO TÊXTIL 17

ACESSÓRIOS

Kit de montagem e fixação 
fornecido com a estrutura.
Suportes e âncoras de 
montagem flexíveis 
(opcional)

acessórios para moldura

moldura moldura em rampa de alumínio têxtil

grau 304

moldura em rampa de alumínio

perfil de cobertura

moldura

moldura t para seccionar
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13 11

42

Expresso Cinza médio

Grafite

Aço Inoxidável

INSERÇÕES

ACABAMENTOS
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Moldura em alumínio 
para encastrar

Perfil em aço inoxidável 

Moldura em rampa 
de alumínio

Pavimento de látex  
auto-nivelante de 3 mm

Parênteses de âncora 
(opcional)

MONTAGEM ENCASTRADAMONTAGEM NA SUPERFÍCIE

MONTAGEM ENCASTRADAMONTAGEM NA SUPERFÍCIE

250

250
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Estrutura em alumínio base.

Com o seu perfil de policarbonato preto, PEDIMAT®ECO é uma alternativa aos 
tapetes de alumínio.

Opção de perfis de vinil abertos 
permitem que a sujidade caia na caixa. O 
tapete pode ser enrolado para facilitar a 
limpeza da caixa.

PEDIMAT®  ı  Elevada eficácia contra a sujidade e humidade

PEDIMAT® é um 
tapete enrolável, 
disponível em 13 mm de 
espessura. Adequado para 
aplicações no interior e exterior. 

O PEDIMAT® destaca-se pela sua 
ampla gama de acabamentos e pela 
sua adaptabilidade para ser encastrado ou 
montado na superfície.

PE DIMAT® 13 ECO

50
 7

13  11

Moldura em alumínio para 
encastrar. Furação e fresagem 

opcionais para fixação mecânica

Parênteses de âncora 
(opcional)

Pavimento de látex 
auto-nivelante de 2 mm

Perfil de vinil sólido 
ou perfurado

Moldura em rampa 
de alumínio

Enchimento de vinil

PE DIMAT® 13

MONTAGEM ENCASTRADAMONTAGEM NA SUPERFÍCIE

13  11

27

 7

50

11

13 11

42

ACESSÓRIOS

Kit de montagem e fixação 
fornecido com a estrutura.
Suportes e âncoras de 
montagem flexíveis (opcional)

acessórios para molduramoldura moldura em rampa de alumínio

moldura em t para dividir perfil de cobertura

ALUMÍNIO

Alumínio Incolor Dourado Bronze Preto

base anodização do alumínio

12

Oceano

Preto

13

Preto

Metal

Floresta

têxtilvinil abrasivo

interior - exterior interior

INSERÇÕES

Expresso

Cinza médio

Verde Água

Grafite

Indigo

15

200

120
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PEDILUXE®  ı  Versatilidade e funcionalidade

PEDILUXE® é um tapete enrolável,  
disponível com 20 mm de 
espessura. Adequado para 
aplicações de interior e 
exterior. 

PEDILUXE® combina uma 
construção resistente com um “toque” 
luxuoso sob os pés e piso e opções de cor 
suficientes para satisfazer os requisitos mais 
exigentes do projeto.

A sua excecional capacidade de suporte de carga torna-o 
especialmente adequado para áreas de tráfego elevado.

Estrutura da base em 
alumínio

 7

20  17

 38

Moldura em alumínio  
para encastrar

Furação e fresagem opcionais 
para fixação mecânica

Parênteses de âncora 
(opcional)

Pavimento de látex 
auto-nivelante de 3 mm

Perfil de vinil sólido 
ou perfurado

Moldura em rampa 
de alumínio

Enchimento de vinil

PEDILUXE® 20

MONTAGEM ENCASTRADAMONTAGEM NA SUPERFÍCIE

Opção de perfis de 
vinil abertos permite 
que a sujidade caia na 
caixa. O tapete pode 
ser enrolado para 
facilitar a limpeza da 
caixa de pavimento.

ALUMÍNIO

Alumínio Incolor Dourado Bronze Preto

base anodização do alumínio

20  17

27

 7

13 11

42

ACESSÓRIOS

Kit de montagem e 
fixação fornecido com a 
estrutura.
Suportes e âncoras de 
montagem flexíveis 
(opcional)

acessórios para molduramoldura cunha de posicionamento

moldura t para seccionar moldura em rampa de alumínio perfil de cobertura

18

Oceano

Preto

19

Preto

Metal

Floresta

têxtilvinil abrasivo

interior - exterior interior

INSERÇÕES

Expresso

Cinza médio

Verde Água

Grafite

Indigo

21

20

40

80

17

100
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Estrutura em alumínio base.

PEDIGRID®  ı  Alta capacidade de armazenamento, alta resistência ao tráfego

O sistema PEDIGRID® foi 
desenhado exclusivamente 
para instalação em caixas e 
as secções de grade amovíveis 
e permite que a água, a sujidade 
e a neve caiam por entre as ranhuras 
resistentes aos tacões numa caixa drenável 
com 44 mm de profundidade. 

PEDIGRID® é adequado para aplicações de interior 
e exterior onde haja um tráfego elevado. 

PEDIGRID® 46

 46  44

 38  1,5

 7

Moldura em alumínio para encastrar
Furação e fresagem opcionais para 

fixação mecânica

Parênteses de âncora 
(opcional)

Pavimento de látex 
auto-nivelante de 2 mm

Base/almofada 
em vinil

Perfil de alumínio

Barra de bloqueio 
em Alumínio

MONTAGEM ENCASTRADA

ALUMÍNIO

Alumínio

base

ACESSÓRIOS

Kit de montagem e fixação fornecido com a estrutura.
Suportes e âncoras de montagem flexíveis (opcional)

acessórios para molduramoldura para encastrar perfil de cobertura

46  44

27

 7

Oceano

Preto

46 45 46

Preto

Metal

Floresta

têxtilvinil abrasivo alumínio serrilhado

interior - exterior interior

INSERÇÕES

Cinza médio Grafite

ExpressoAlumínio Verde Água Indigo

48

200
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PEDIFLEX® é um tapete flexível sem rebordo e pode ser utilizado como tapete 
incorporado com a moldura e acessórios PEDIMAT®.

 7

13 11

Moldura em alumínio para 
encastrar. Furação e fresagem 
opcionais para fixação mecânica

Parênteses de âncora 
(opcional)

Moldura em rampa 
de alumínio

Inserções têxteis

MONTAGEM ENCASTRADA MONTAGEM NA SUPERFÍCIE

Pavimento de látex 
auto-nivelante de 2 mm

 7

13 11

Moldura em alumínio para 
encastrar. Furação e fresagem 
opcionais para fixação mecânica

Parênteses de âncora 
(opcional)

Moldura em rampa 
de alumínio

Pavimento de látex 
auto-nivelante de 2 mm

PEDIFREE®/ FLEX®  ı  Tapetes flexíveis e personalizáveis HELIX® Z1 / Z2   ı  Módulos de interligação

Altura das fibras projetada 
para esconder a sujidade

2 monofilamentos 
de polipropileno 
extremamente rígidos 
utilizados como 
raspadores
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Fibra de carbono 
preta para eliminar 
cargas electrostáticas 
resultantes da fricção

Subpavimento em PVC impermeável para 
tapetes PEDlFREE®

Tecelagem de estrutura aberta e 
arejada para facilitar a remoção 
da sujidade durante a limpeza.

Fios torcidos: que se comprimem sob carga 
e retornam à sua forma inicial.

2 NYLON 6/6 
multifilamentos com 
136 filamentos para 
absorção de humidade

PEDIFREE®/FLEX® é um 
tapete flexível de 10 mm 
de espessura. 

Este tapete de entrada 
é altamente eficiente na 
eliminação e na retenção 
tanto da humidade 
como da sujidade.

HELIX® Z1 et Z2 são módulos de 
interligação. 

Podem ser utilizados independentes (com 
rampas) ou encastrados (numa caixa). O 
HELIX® Z1 é usado tanto em interiores 
como em exteriores e o HELIX® Z2 é 
usado só em interiores.

A sua composição (elastómero resistente 
aos raios UV) assegura uma estabilidade 
dimensional elevada.

PEDIFLEX ® TAPETE FLEXÍVEL SEM REBORDO

2525
 2000 mm de largura 

10 8

Capacidade de absorção muito 
elevada de até 5 litros de água/m2

Bordo perimetral 
nos 4 lados

Densidade das fibras 850 gr/m2

Peso total 3500 g/m2

MONTAGEM NA SUPERFÍCIE

13  11

Moldura em alumínio ou 
latão para encastrar

Capacidade de absorção muito 
elevada de até 5 litros de água/m2

Moldura em 
rampa de alumínio

Densidade das fibras 850 gr/m2

Peso total 3500 g/m2

MONTAGEM NA SUPERFÍCIE MONTAGEM ENCASTRADA

pedifree® - pediflex® pedifree® - pediflex®

CATÁLOGO DE CORES MEDIDAS
helix® z2

CATÁLOGO DE CORES

Expresso

Cinza médio

Verde Água Indigo

Grafite

30
5 

m
m

229 mm

clip-on

Elastómero 
resistente aos 

raios UV

Inserções têxteis

HELIX® Z2HELIX® Z1

Medidas: 305 x 229 mm, 11 mm de espessura.

ROLO
2000 mm x 25 ml
(largura de 2000 mm)

TAPETE
Feito à medida, com uma largura 
máxima de 2.000 mm

MONTAGEM NA SUPERFÍCIEMONTAGEM ENCASTRADA

HELIX® Z2 INTERIOR

PEDIFREE ® TAPETE FLEXÍVEL COM REBORDO DE 4 LADOS

500

500

HELIX® Z1 INTERIOR - EXTERIOR

250

250

Amonite Cinza Azurite

VulcãoCortiça



>  18 19  <

Um único módulo 
Sempre que possível a 
CS France esforça-se por 
produzir os tapetes num 
único módulo.

Vários módulos 
Pedidos específico, ou restrições 
técnicas, podem ser também 
atendidos.
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Largura do tapete

Comprimento mínimo 
e ideal 
Para ser eficaz, o 
comprimento da zona 
de limpeza deve ser de 
pelo menos 2,10 ml. O 
comprimento ideal é de 
6,00 ml.
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Formas geométricas irregulares 
As formas geométricas irregulares 
são possíveis, mas para uma perfeita 
compreensão dos seus pedidos, 
pedimos que seja fornecido um 
plano preciso ou um modelo não 
deformável (linóleo, compensado,..) 
indicando sempre o sentido de 
passagem (DIREÇÃO DE PASSAGEM).

��������������������������������������������

GUIA DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO GUIA DE ACESSÓRIOS

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DE UM TAPETE

INSTALAÇÃO RECOMENDADA INSTALAÇÃO A EVITAR

MANUTENÇÃO DIÁRIA

MANUTENÇÃO SEMANAL MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Para tapetes com acabamento têxtil: 

É recomendado o uso diário de um aspirador com escova horizontal. O efeito de agitação 
das fibras trará eficiência na limpeza até à raiz das fibras. 

O uso de uma máquina de tipo mono escova (eixo vertical) é formalmente 
proibido sob pena de destruir a estrutura torcida das fibras.

Para outros acabamentos: 

Após a aspiração, proceda à limpeza com uma vassoura de cerdas húmidas com 
detergente aquoso.

Para manchas de gordura resistentes, aplique nas áreas afetadas um detergente 
concentrado aquoso antes de escovar e deixe agir pelo tempo necessário. Para manchas 
de chiclete, solidifique-as usando gelo triturado ou um spray refrigerante, e depois remova 
a mancha endurecida raspando-a.

Recomenda-se a limpeza semanal da caixa de pavimento para evitar a acumulação 
excessiva de sujidade. Isto é mais fácil para os tapetes PEDILUXE® e PEDIMAT® devido 
à sua estrutura de enrolamento. Para os tapetes PEDIGRID® e PEDIGUARD®, a limpeza 
mensal da caixa é suficiente.

Limpeza por injeção/extração a cada 1 ou 2 meses, dependendo da estação. Impregnar 
o revestimento com água e sabão usando um jato (<80 bars e <60°C ...) para soltar os 
resíduos gordurosos e extrair os resíduos liquefeitos com um aqua-aspirador.

Para tapetes do tipo PEDIGUARD®, limpeza de alta pressão após a remoção do tapete da 
caixa de pavimento. Deixe secar antes de reinstalar.

3

PEDIGUARD®

GRIDLINE®

PEDIM
AT®

PEDILUXE®

PEDIGRID®

PEDIFLEX®

HELIX® Z1 - Z2
PERFIS E ACESSÓRIOS DE 
ENQUADRAMENTO

ACABAMENTOS E 
CATÁLOGO DE CORES

moldura para encastrar alumínio

moldura em rampa de alumínio alumínio

moldura t para seccionar alumínio

moldura para encastrar alumínio

moldura em rampa de alumínio alumínio

cunha de posicionamento alumínio

perfil de cobertura alumínio

acessórios para moldura alumínio

moldura para encastrar e em t alumínio
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base ............ acabamento anodizado ............

Alumínio Incolor Dourado Bronze Preto

base ............ acabamento anodizado ............

Alumínio Incolor Dourado Bronze Preto

base ............ acabamento anodizado ............

Alumínio Incolor Dourado Bronze Preto

base ............ acabamento anodizado ............

Alumínio Incolor Dourado Bronze Preto

base

Alumínio

base ............ acabamento anodizado ............

Alumínio Incolor

base ............ acabamento anodizado ............

Alumínio Incolor

base

Alumínio

base

Alumínio
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Acrovyn® Proteção de Paredes e Portas

Acrovyn by Design®  
Proteção Personalizada de Paredes

Acrovyn® Doors Portas Resistentes ao Impacto

Pedisystems®  
Sistemas de Pavimentação de Entrada

Coberturas de Juntas de Dilatação

Architectural Louvres

Airfoil® Sistemas de Proteção Solar

Explovent® Painéis de Ventilação de Explosão

Omniwall® Divisórias Interiores

S O L U Ç Õ E S  C S :

CS FRANCE
135, Rue Edouard Isambard - B.P. 66
27120 PACY/EURE
France
+33 2 32 67 00 00
information@c-sgroup.com
www.c-sgroup.pt 

LASER BUILD
Rua Coronel Carlos Moreira, 825
4470-580 Moreira, MAIA
PORTUGAL
+351 229 480 271
info@laserbuild.pt
www.laserbuild.pt 


