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SURFORMA COMPACTSSURFORMA SHAPING SPACES

A SURFORMA® é uma marca 
integrada no grupo Sonae Indústria, 
que tem vindo a inovar e liderar
o setor há mais de 60 anos.
A SURFORMA® produz laminados
e compactos maioritariamente 
para indústrias de mobiliário, 
construção e design de interiores.  

Mais espessos e com caraterísticas 
particulares, as soluções SURFORMA® 
Compacts resistem a grandes 
impactos, garantindo confiabilidade 
e segurança. Respondendo aos 

A solução perfeita para resistir 
a grandes impactose condições instáveis.

ambientes mais rigorosos e a 
condições instáveis – como situações 
de grande desgaste ou elevados 
níveis de humidade -, os compactos 
SURFORMA® são o aliado perfeito, 
dada a sua estabilidade estrutural e 
resistência substancial. 

As soluções SURFORMA® Compacts 
podem ser utilizadas em várias gamas, 
tais como: Cubicles, Washroom, 
Worktops, Labgrade e Digital.

SURFORMA® Compacts

Os SURFORMA® Compacts são 
adequados para aplicações 
interiores em superfícies horizontais 
ou verticais, que se destacam pelo 
design, qualidade e durabilidade.
São ideais para ambientes húmidos 
como balneários, sanitários públicos
e spas, para locais públicos de grande 
desgaste como escolas e hospitais, 
para revestimentos de mobiliário e 
muito mais. 

SURFORMA® Compacts estão em 
conformidade com a norma EN438. 
São resistentes a materiais abrasivos 
e destinam-se a ser usatilizados em 
superfícies planas. Estes produtos 
cumprem todos os requisitos em 
termos de higiene, resistência ao fogo, 
húmidade e propriedades mecânicas. 
Possuem superfícies antibacterianas, 
testadas pelo padrão japonês JIS Z 
2801.   

REVESTIMENTO SAÚDE E 
LABORATÓRIOS

DESPORTO
E LASER

RESTAURANTES 
E HOTEIS

CASA-DE-
BANHO

COZINHAS

ESCRITÓRIOS 
E EDUCAÇÃO

RETALHO E 
EXPOSIÇÕES

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

QUARTOS

Aplicações Propriedades

Dimensões 3660 x 1560mm  2580 x 2020mm

Espessura 3mm - 20mm 3mm - 25mm

SALAS DE 
ESTAR

CONSTRUÇÃO PORTAS

RESISTENTE 
A RISCOS

DURABILDADEBAIXAS 
EMISSÕES

RESISTENTE 
A MANCHAS

RESISTENTE
À ABRASÃO

FÁCIL DE 
LIMPAR

VERSÁTIL ANTIESTÁTICO RESISTENTE 
À LUZ

ESTABILIDADE 
DIMENSIONAL



SURFORMA COMPACTSSURFORMA SHAPING SPACES

Aplicações

Propriedades

As melhores soluções para locais públicos 
onde a higiene e a durabilidade são fundamentais
e onde o design é o aliado principal.

Os SURFORMA® Washrooms são 
materiais resistentes e adequados 
para locais húmidos, como spas e 
casas-de-banho públicas, onde as 
condições de higiene são de grande 
importância.

As soluções compactas da 
SURFORMA® estão disponíveis numa 
ampla variedade de cores, padrões 
e texturas, oferecendo incríveis 
potencialidades e possibilidades
para arquitectos e designers.

SURFORMA® Washrooms

CASA-DE-
BANHO

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

DURABILDADEBAIXAS 
EMISSÕES

RESISTENTE 
À HUMIDADE

RESISTENTE 
AO FOGO

RESISTENTE 
A MANCHAS

FÁCIL DE 
LIMPAR

RESISTENTE 
A RISCOS

Os compactos SURFORMA® Cubicles 
são materiais de alta resistência, 
destinados a áreas públicas com 
armários como ginásios, escritórios, 
estações de comboio ou espaços de 
coworking, que são locais com grande 
circulação de pessoas e que tendem 
a deteriorar-se com o tempo.  

Com os novos compactos da 
SURFORMA®, agora é possível criar 
designs exclusivos e arrojados, 
adequados a diferentes propósitos, 
dependendo da sua intenção.

SURFORMA® Cubicles Aplicações

Propriedades

Os locais públicos não deviam ser aborrecidos.
Os SURFORMA® Cubicles mostrarão armários 
como nunca antes vistos.

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

DESPORTO
E LASER

RESTAURANTES 
E HOTEIS

ESCRITÓRIOS 
E EDUCAÇÃO

BAIXAS 
EMISSÕES

RESISTENTE 
A RISCOS

RESISTENTE 
A MANCHAS

DURABILDADE

RETALHO E 
EXPOSIÇÕES

FÁCIL DE LIMPAR

Dimensões 3660 x 1560mm  2580 x 2020mm

Espessura 3mm - 20mm 3mm - 25mm

Dimensões 3660 x 1560mm  2580 x 2020mm

Espessura 3mm - 20mm 3mm - 25mm
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Os compactos SURFORMA® Labgrade 
são materiais de alta qualidade 
que resistem a produtos químicos 
agressivos. São a melhor escolha para 
ambientes onde a higiene, a prevenção 
da contaminação, a sustentabilidade, 
a ergonomia e a segurança são 
essenciais. Podem ser aplicados 
em laboratórios químicos, físicos, 
analíticos e microbiológicos, pois 
possuem propriedades antibacterianas.

SURFORMA® Labgrade Aplicações

As áreas de investigação nunca serão as mesmas: 
estas são as melhores soluções para laboratórios
seguros e duráveis.

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

SAÚDE E 
LABORATÓRIOS

BAIXAS 
EMISSÕES

RESISTENTE
À ABRASÃO

RESISTENTE 
A PRODUTOS

QUÍMICOS

RESISTENTE 
A RISCOS

RESISTENTE 
A MANCHAS

DURABILDADE

As melhores soluções para cozinhas 
e superfícies de trabalho, onde higiene, 
durabilidade e design se encontram.

Os SURFORMA® Compacts for 
Worktops são materiais altamente 
resistentes, destinados a bancadas 
de cozinha. Esses compactos 
apresentam soluções úteis, pois 
possuem excelentes propriedades de 
higiene e preservação, fundamentais 
nas áreas de preparação de alimentos.

SURFORMA® Compacts
for Worktops

Aplicações

COZINHAS RESTAURANTES 
E HOTEIS

ESCRITÓRIOS
E EDUCAÇÃO

Propriedades Propriedades

DURABILDADE RESISTENTE 
A MANCHAS

RESISTENTE
À ABRASÃO

FÁCIL DE 
LIMPAR

RESISTENTE 
A RISCOS

Dimensões 3660 x 1560mm

Espessura 13mm; 16mm; 20mm

Dimensões 3660 x 1560mm  2580 x 2020mm

Espessura 3mm - 20mm 3mm - 25mm
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