
MATERIAIS
Sempre com o foco na durabilidade, 
resistência e fácil manutenção, 
selecionamos os melhores 
materiais para cada projeto.

O Compacto Fenólico, ou laminado de alta 
pressão (HPL), é constituído por resinas 
termoendurecíveis, reforçadas com 
fibras de celulose e fabricadas sob altas 
temperaturas e pressões.

• Elevada durabilidade 
 e resistência aos elementos;
• Baixo coeficiente de dilatação;
• Fácil limpeza (graffiti, etc);
• Ausência de manutenção;
• Resistência ao vandalismo;
• Vasta gama de cores.
• 10 anos de garantia para o        
 compacto fenólico de exterior.

COMPACTO 
FENÓLICO

MADEIRA, CORTIÇA 
E AGLOMERADOS

PLÁSTICO  
100% RECICLADO

Trabalhamos com o pinho nacional, 
com diferentes tratamentos e 
acabamentos, mas também com 
outras madeiras. Usamos nos nossos 
projetos vários aglomerados de 
madeira e cortiça, dando sempre 
primazia a produtos nacionais.

O Stratimage® é um compacto 
fenólico, ou laminado de alta 
pressão (HPL), que permite a 
inclusão de uma impressão digital 
personalizada na sua estrutura. 

Material de aspeto semelhante 
à madeira. Produto ecológico de 
reaproveitamento dos resíduos de 
plástico do Ecoponto amarelo.

• Elevada resistência
 à corrosão e ao vandalismo
• Resistente ao choque,
 à ruptura e à abrasão
• Inatacável por parasitas e fungos
• Ausência de manutenção
• Elevada durabilidade
• Aspeto agradável
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A Floema reúne uma equipa multidisciplinar, 
orientada para o cliente e determinada em 
zelar pela correta implementação dos projetos 
em que estamos envolvidos. 
Partindo das premissas do cliente, estudamos 
e desenvolvemos o design e a engenharia, 
respeitando todos os requisitos e normas de 
cada projeto. Nas nossas oficinas damos vida a 
cada peça, garantindo que os produtos Floema 
são sinónimo de resistência, durabilidade e 
enquadramento perfeito no espaço natural.
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Terras Velhas, s/n, 
Alcabideque
3150-211 Condeixa-a-Velha
+351 239 561 392
info@floema.pt
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A Floema especializou-se na 
produção e na instalação de 

sinalética e equipamentos para 
espaços naturais, tais como, áreas 

protegidas, percursos pedestres, 
centros de BTT, centros de trail 

running, rotas religiosas, ciclovias, 
parques temáticos ou de lazer e 

jardins públicos.

A atenção aos detalhes é uma 
habilidade que se aprende e 
que gostamos de cultivar.
Produzimos sinalética, 
revestimentos e soluções 
personalizadas, em colaboração 
com os designers de interiores, 
os arquitectos e a hotelaria.

A Floema também produz sinalética e 
equipamentos para o espaço urbano. 
Tal como para os espaços naturais, as 
premissas são as mesmas: durabilidade, 
baixa manutenção, integração na 
paisagem, matérias-primas nacionais 
e amigas do ambiente. 

A nossa experiência em 
diferentes tipos de sinalética de 
exterior permite uma abordagem 
abrangente para esta área, 
garantindo não só um excelente 
acabamento, mas também 
oferecendo variadas opções de 
materiais, cores, tamanhos e 
formas. Renove o seu campo e 
reduza custos de manutenção 
com os nossos produtos.

Promovemos a proteção 
ambiental. Desde sempre 
investimos consistentemente no 
desenvolvimento de produtos 
de plástico 100% reciclado. É um 
material que desafia a madeira, 
o aço, os plásticos novos e o 
cimento. E isto porque é mais 
robusto, mais leve e durável, 
além de oferecer uma excelente 
relação preço-desempenho.

NATURESINALÉTICA E 
EQUIPAMENTOS
SUSTENTÁVEIS

DETAILS

URBAN

PLÁSTICO
RECICLADO

GOLF

A Floema® produz sinalética e 
equipamentos sustentáveis, dando 

prioridade à durabilidade, baixa 
manutenção e integração na paisagem, 

privilegiando matérias-primas nacionais 
e amigas do ambiente. Esta atividade 

é complementada com um conjunto 
de serviços de consultoria e soluções 

para turismo de natureza, ordenamento 
do território, arquitectura e design de 
interiores. Os nossos produtos são um 
recurso importante para a valorização 

do património, da urbe, das paisagens e 
da cultura de uma região.


