
Painéis Sandwich de Madeira
Decorativos, 
isolamento acústico, 
isolamento térmico 
e resistência à 
humidade. 

NO MAIS ELEVADO

Tfno. 987 54 48 45 
info@caliplac.com 
www.caliplac.es

A Caliplac conta com uma ampla oferta de painéis para a 
construção, com diferentes acabamentos e caraterísticas 
técnicas que os transformam na melhor solução para realizar 
todo o tipo de acabamentos.

A Caliplac também está presente na 
Bioconstrução, com materiais de baixo impacto 
ambiental ou ecológicos, utilizando aglomerado 
de cortiça expandido no núcleo. T. 987 54 48 45 · info@caliplac.com · www.caliplac.es

OS PAINÉIS
CALIPLAC
GARANTEM-LHE
OS MELHORES
RESULTADOS EM
REABILITAÇÕES,
REFORMAS E
OBRAS NOVAS.
Soluções inteligentes que permitem fazer uma obra 
em menos tempo e garantem o isolamento térmico e 
acústico necessários.

COBERTURAS

Bioconstrução

Procura uma solução?
Os painéis sandwich de madeira
                Caliplac são a resposta

Soluções inteligentes para a construção



OSB qualidade 3

COXH

Heraklith

CHeXH

Contraplacado fenólico

CFXH

Friso de abeto

CAXH

Aglomerado hidrófugo

CHXH

Cartão gesso

CPLXH

Cimento madeira

CVXH
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Acabamentos interiores 
em friso de abeto e iroko.
A Caliplac dispõe de uma ampla gama 
de acabamentos interiores de primeira 
qualidade que decoram e protegem 
cada espaço.

iroko
vernizado 
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pintado melABETO

pintado castanho 
ABETO

        p
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carvalho fran-
ABETO        pintado

nogueira médio
ABETO

rústicoABETO

branco relevo 
ABETO

branco decapé
ABETO

azul celeste
ABETO

azul turquesaABETO

é um material muito 
leve que evita a 
sobrecarga das 
cuberturas.

O Painel Sandwich de 
madeira é colocado 
sobre a estrutura 
de madeira ou 
metálica. É um 
processo simples e 
rápido e reduzem-se 
consideravelmente os 
tempos e os custos da 
obra.

Pode colocar-se 
sobre o Painel 
Sandwich qualquer 
acabamento da 
cobertura, telha, xisto, 
pranchas metálicas…

Uma solução rápida, económica e eficaz.
Painéis Sandwich

O painéis 
sandwich 
de madeira 

RESISTÊNCIA À HUMIDADEISOLAMENTO ACÚSTICO RESISTENTE AO FOGO

TTodos os nossos painéis sandwich podem ser 
fabricados com Aglomerado de Cortiça expandido.


