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Orlas Super Mate



Introdução

Os acabamentos mate estão presentes em diversas áreas da vida moderna, como 
tintas de interior, automóveis, tecnologia, maquilhagem,... Como sinal de 
diferenciação e uma forma de luxo dissimulado.



O acabamento mate confere às aplicações simplicidade e profundidade e ao mesmo 
tempo dá-lhes um toque de sofisticação e de modernidade.



Sob o ponto de vista do mobiliário…
O mobiliário não é excepção. Superfícies mate e ultra mate são cada vez uma tendência 
e uma realidade. Praticamente todos os fabricantes de placas oferecem mais de uma 
opção em matéria de superfícies mate: semi mate, mate natural, mate, mate de luxe, 
super mate, etc.

Xtreme Matt

Zenit

Fenix

Ultra Matt

Ultra Matt

PerfectSense

Ultra Matt



As superfícies mate funcionam perfeitamente combinadas com outros materiais como
madeira, cimento, tijolo ou pedra, tão em voga actualmente, criando ambientes
modernos, contemporâneos e sofisticados, sempre com um toque de simplicidade….



O que distingue as diferentes opções de acabamento mate?

. O nível de brilho da superfície, que deve ser inferior a 6 UB

. ausência de brilho e reflexos 

. efeito aveludado ao toque e à vista

. resistência a abrasão

. resistência à sujidade

. superfície resistente às dedadas

. fácil de limpar
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orlas super mate



SUPERFÍCIE ULTRA MATE, SEM REFLEXO



EFEITO AVELUDADO, AO TOQUE E À VISTA



ANTI DEDADAS 



FÁCIL DE LIMPAR



Especificações da orla PROMATTPROMATTPROMATTPROMATT:

ABS

Nível de brilho: 2 UB ±2

Espessuras: 0,80 mm - 1,30 mm

Larguras: 14 - 275 mm (até 1,2 mm) e 16 - 260 mm (1,3 mm)

Cortado ou jumbo

Acabamentos: possível produzir em quase todos os acabamentos da nossa gama.

Cores: Unicolores, madeiras e fantasias

Com ou sem película protectora



Propriedades físicas:

Ausência de brilho

Efeito aveludado 

Superfície anti dedadas

Resistência à sujidade, pó e gordura

Alta resistência ao risco (1,5 N)

Fácil de limpar



Vantagens:

Anti dedadas

Superfície aveludada

Fácil de limpar 

Resistência a abrasão

Disponível em qualquer cor, desenho ou acabamento

Nível de brilho muito baixo: 2 UB ± 2 

Disponível em orla fina e orla grossa (de 0.80 mm até 1,3 mm). 

Cortado ou jumbo

Superfície super mate



As orlas PROMATT combinam com as placas em MDF, HPL ou MFC 

com acabamento super mate e dessa combinação resultam móveis 

de gama alta e de alto valor percebido…



… sofisticação…



ambientes luxuosos e modernos…



… ambientes frescos e refinados…



… mas também quentes e acolhedores…



Exemplo de um pedido:

Cor 2110 (preto)
Material ABS
Largura 23 mm (cortado)
Espessura 0,80 mm

SEM película de protecção

No final, a estrutura do código é a seguinte:
2.M.01.2110.I.023.200

O acabamento de superficie de PROMATT é o 01 Perfect Smooth.

PROMATT é uma nova família de produtos: M



Aplicação:

Concebidas para orlar placas em MDF, HPL ou MFC com superfície revestida e 
acabamento super mate, as orlas termoplásticas ABS PROMATT oferecem um 
acabamento perfeito.
As áreas de aplicação são muito variadas: móveis de cozinha, quartos, salas, escritórios, 
lojas, stands, etc. 

Processamento:

Dado o seu material de base ABS com excelentes características de processamento, 
as orlas PROMATT são muito fáceis de aplicar seja à mão ou na máquina.

Recomendação:

Recomendamos que o polimento da junta seja o mais suave possível.
Se a junta for demasiado polida, resulta brilhante e destacada, logo mais visível.
Ajustar os rolos de limpeza 90º em relação à placa.
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