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Madeira Maciça Origin®
Com o objetivo de oferecer alternativas sustentáveis
aos tradicionais tampos de pedra, aço, quartzo ou
MDF revestido, agregando estilo e conforto térmico
aos projetos de interiores, a Origin® apresenta ao
mercado de móveis planejados seus painéis de
madeira maciça.
Em tonalidades naturais, que atendem às tendências
mundiais de decoração, os produtos Origin®
conferem robustez e sofisticação aos ambientes.
A madeira maciça tem qualidades incomparáveis
e suas aplicações são inúmeras e se reinventam
conforme a criatividade de cada profissional.
É indicada para uso em áreas internas, livings,
dormitórios, ambientes de cozinha, banheiro,
lavanderia, churrasqueira, entre outros.

Dimensões
Os painéis de madeira maciça Origin® são
disponibilizados em 4 espessuras:
20, 30, 40 e 50mm
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Teca (Tectona grandis)
Madeira originária da Ásia, hoje é cultivada no Brasil em
grandes áreas reflorestadas. De densidade média, suas
principais características são a resistência a água e sua
estabilidade dimensional, sendo muito indicada para
áreas que tenham contato com umidade. Por ser de
um reflorestamento jovem, a madeira possui diferentes
tonalidades, o que confere unicidade a cada projeto.

Teca Tan (Tectona grandis)
Esta madeira é produto de pesquisa, tecnologia e
sustentabilidade. A Teca natural é submetida a um
tratamento térmico, com a finalidade de escurecer e
uniformizar a sua coloração. Através de temperatura
controlada, livre da utilização de qualquer produto
químico, o procedimento alcança todas as camadas da
madeira ainda bruta, resultando numa tonalidade mais
escura, de alto padrão, sem prejuízos às suas qualidades
naturais, como estabilidade dimensional e resistência à
umidade.

Certificação: FSC Forest Stewardship Council

Certificação: FSC Forest Stewardship Council

Lyptus® (híbrido natural de eucaliptus grandis e urophyla)
Obtida por reflorestamento no Brasil, é considerada uma
madeira nobre por suas características semelhantes às
do mogno, jacarandá, marfim e imbuia. Apresenta alta
resistência, durabilidade e acabamento. Beneficiada
em condições de umidade controlada, sem o
envolvimento de qualquer processo químico, adquire
maior estabilidade dimensional, isolamento térmico e
resistência a ataques de fungos.

Faggio (Fagus sylvatica)
Madeira de alta densidade, produzida em alta escala
nos países da União Européia, é muito utilizada por seus
principais fabricantes de móveis e utensílios de madeira.
Além de proporcionar ótimo acabamento, sua tonalidade
clara oferece uma alternativa de cor aos profissionais.
Beneficiada em condições de umidade controlada, sem
o envolvimento de qualquer processo químico, adquire
maior estabilidade dimensional, isolamento térmico e
resistência a ataques de fungos.

Certificações: CERFLOR Certificação Florestal
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification

Certificações: FSC Forest Stewardship Council
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification

Tamanho máximo das partes (uns):
2850 x 870mm
As peças solicitadas, com medidas superiores
ao padrão, são viabilizadas através de
montagem. As partes podem ser unidas
por ferragens embutidas, que garantem
resistência e não alteram a aparência original
do seu projeto.
Para maiores detalhes, consulte nosso
departamento técnico.

A Linha de painéis e tampos Origin® é 100% produzida
com madeiras de procedência legal, oriundas de plantios
cultivados no Brasil e na Europa, e certificados pelos
respectivos órgãos de controle ambiental. Característica
fundamental que, além de seus aspectos éticos garante
benefícios econômicos, pois assegura um suprimento
confiável e sustentável.

DICAS DE MANUTENÇÃO
Evite a exposição prolongada do produto ao sol, água ou
vento. Recomendamos que as bancadas, destinadas a
áreas molhadas, sejam secas após o uso, eliminando o
risco de infiltrações por água acumulada.

Nossa matéria-prima é armazenada em ambiente
de temperatura e umidade controladas, recebendo
beneficiamento em lotes padronizados, para garantir o
melhor resultado na assemblage.

Evite o contato de objetos muito quentes ou pontiagudos,
que possam agredir o acabamento, causando danos
irreversíveis ao produto.

Os tacos de madeira maciça são unidos por finger-joint e
adesivos de última geração, especialmente desenvolvidos
para este fim.

Com o passar do tempo, a madeira poderá sofrer alguma
alteração em sua cor original, tendendo a escurecer.
Esse é um fenômeno esperado quando se utiliza madeira
maciça natural.

Os painéis recebem proteção permanente contra o
ataque de fungos e bactérias e 4 camadas de acabamento
impermeabilizante. Este processo fecha os poros da
madeira, evitando manchas e proporcionando maior
durabilidade. O produto finalizado é imediatamente
embalado, individualmente, em plástico termoencolhível e
recebe selo de identificação.
divulgação Aracruz

Os tampos podem ser cortados e usinados, de acordo
com o projeto do cliente. Mediante desenho técnico,
podem sair da fábrica prontos, com áreas vazadas para
encaixe de eletrodomésticos de embutir e detalhes de
borda decorativos. A instalação é assessorada por nossos
técnicos especializados. Para maiores detalhes, consulte o
departamento técnico Origin®.

Para a limpeza dos tampos e painéis, utilize apenas um
pano úmido. Caso necessário, recomendamos o uso de
sabão neutro e esponja macia. Não utilize nenhum tipo
de produto químico, solvente ou abrasivo, que possam
remover a camada protetora. Produtos específicos para
madeira, como óleo natural, estão liberados para uso.
A Origin® faz questão de manter o bom relacionamento
com seus consumidores e para conquistar sua preferência,
oferece dois (02) anos de garantia, contra defeitos de
fabricação, a contar da data de emissão da nota fiscal de
compra.

Origin Indústria de Utilidades Ltda
Rua Júlio João Eberle, 556
Bairro Santa Lúcia . 95030-765
Caxias do Sul . RS . Brasil
Phone + 5 5 5 4 3 2 1 1 0 1 1 1
www.originbrazil.com
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