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Todas as cores  Grey  Beige  Black  Brown  White  Multi

Home / Produtos / Vinílico Comercial / Q  Eternal / Eternal Material
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ETERNAL 
MATERIAL
Eternal Material tem padrões modernos que representam materiais
como a pedra, os metais e o mármore. Eternal Material pode ser
combinado com Eternal Wood e Eternal Colour.

12742 light cement

Espessura 2 mm

Espessura da camada de desgaste 0,7 mm

Comprimento / Largura ± 25 m x 200 cm

NCS S 3502-B

Lrv 37%

   
R10

 

Produtos

Eternal Material

 

Escolher �ltros 0 

Filtro de cor 0 

Lrv 0 

 0% - 20% (11)

 20% - 40% (14)

 40% - 60% (3)
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 60% - 80% (2)

Características especiais 0 

 DEMENTIA (19)

 FIRE RESISTANT FLOORING (30)

12742 light cement

 

12752 grey cement

 

12732 iron cement

 

12762 smoke cement

 

13022 beton concrete

 

13002 silver concrete

13082 gravel concrete

 

13032 anthracite
concrete

 

10012 pebble stucco

 

10042 graphite stucco

 

10032 fossil stucco

 

12422 grey textured
concrete

12472 mortar
textured concrete

 

12492 taupe textured
concrete

 

13762 brushed
bronze

 

13712 brushed
chrome

 

13772 brushed
aluminium

 

13332 white marble

13322 grey marble

 

13312 black marble

 

12092 neutral stone

 

12012 quartz stone

 

12032 coal stone

 

13252 grey slate

42292 charcoal slate

 

10172 natural
terrazzo

 

10182 colourful
terrazzo

 

41002 snow contrast

 

41252 mercury
contrast

 

41292 charcoal
contrast
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Segmentos
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Todos os momentos do seu dia
A coleção Eternal tem uma extensa gama de designs realistas, uma
vasta paleta de cores e opções em impressão digital que são uma
verdadeira fonte de inspiração. Eternal cumpre todos os requisitos
necessários para os diversos segmentos. 

Hotelaria & Lazer 
Eternal tem, provavelmente, a maior e mais inspiradora coleção do
mercado.

Cuidados geriátricos ** 
Eternal pode ser usado em zonas comuns ou mais reservadas
mantendo sempre um look natural e acolhedor. 

**Comércio
Quer pretenda revestir a totalidade do espaço ou criar ambientes
especí�cos tem em Eternal um aliado diversi�cado e muito
competente. 

Educação 
Os estabelecimentos de educação requerem um pavimento que tenha
uma manutenção reduzida, que seja muito resistente a tráfego intenso
e que mantenha o seu bom aspeto durante anos a �o. 

Saúde 
Eternal cumpre 3 critérios chave para este segmento: higiene, limpeza
e manutenção simples. 

Escritório
Criar um escritório que não seja apenas um local de trabalho mas que
seja um local aprazível e inspirador. Eternal está à altura do desa�o!

Porquê todos os momentos do seu dia? Nós damos-lhe um exemplo

• Hotelaria & Lazer
Acordar no quarto de hotel
07:00 AM

• Educação
Levar o pequenito ao infantário
08:00 AM

• Escritório
Ir para o escritório
09:00 AM

• Saúde
Trabalhar (médico)
10:30 AM

• Comércio
Comprar um presente para a cara-metade
02:30 PM

• Hotelaria & Lazer
Relaxar no estúdio de yoga
04:00 PM

• Hotelaria & Lazer
Jantar romântico
07:00 PM
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Sobre o Eternal

Sobre o Eternal
Eternal é um vinílico heterogéneo em rolo com uma elevada qualidade
e que se adapta a diversas exigências, segmentos e aplicações, em
cada momento do seu dia. Estão disponíveis 3 gamas de padrões:
Colour, Material e Wood . Funcionam perfeitamente em conjunto ou
individualmente. 

Eternal tem provas dadas e merece a sua con�ança. 
- Con�ança no Design
- Con�ança no Desempenho
- Con�ança na Sustentabilidade

Con�ança no Design
A nossa equipa interna de design desenvolveu os padrões mais
verosímeis que melhor se encaixam na estética do seu projeto. 

Con�ança no Desempenho
A sua construção equilibrada e calandrada resulta num ótimo
resultado no que diz respeito às marcas de ponçoamento. 

Con�ança na Sustentabilidade
Eternal não contém ftalatos, tem baixas emissões e é fácil de limpar. O
processo de produção inclui a reutilização de materiais para
comporem a sua base. A sua construção em diversas camadas
calandradas garante-lhe longevidade.

Instalação

Instalação de pavimentos vinílicos
Uma boa instalação fará com que o seu Eternal dure muitos e muitos
anos. Leia o documento que explica os procedimentos recomendados
para a instalação do Eternal. 

A Forbo Flooring Systems disponibiliza um sistema completo para a
instalação do seu revestimento Eternal. Temos todos os produtos
necessários para a preparação da base, as colas, ferramentas e
produtos de limpeza e manutenção. Pesquise Downloads para mais
informação.

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO ETERNALp
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Technical speci�cations

Technical speci�cations
Download the Eternal technical speci�cations here 

For other documentation please go to our 

Contact

Contact
Are you interested in one of the Eternal vinyl sheet collections or do
you need more information provided by one of our vinyl �ooring
experts? Please contact your local sales organization.

Eternal Material

ETERNAL DESIGN VINYL SHEET TECHNICAL SPECIFICATIONSp

DOWNLOAD CENTER S

https://www.forbo.com/flooring/en-gl/worldwide-sales-organisations/p6t5gm
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/131347/Forbo_Eternal_technical_specs_260819.pdf
https://www.forbo.com/flooring/en-gl/downloads/heterogeneous-vinyl/p040a3
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Eternal Material
Eternal Material apresenta padrões populares como a pedra, os metais
e o mármore e dá o toque de elegância a cada momento do seu dia. 

Inspiração

Eternal Material
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