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Consiste em réguas de  adaptadas a MADEIRA MACIÇA

medidas e padrões modernos, com diversas opções de 

tamanho, largura e espessura. Seu brilho é permanente e 

natural, graças às camadas de verniz super resistentes que 

tornam sua limpeza fácil e prática. Escolha agora o piso que 

mais se adapta ao seu ambiente!

O Piso Akafloor já sai da fábrica totalmente 

acabado, ou seja, depois de instalado pode 

ser utilizado imediatamente, não sendo mais 

necessário lixar ou envernizar.

Traduz toda a nobreza da madeira natural, 

todo o requinte de tons e colorações que só 

os produtos oriundos da natureza podem 

proporcionar. É produzido a partir da 

exploração palpada em sustentabilidade e 

tecnologia que mantém as características 

vitais da madeira nobre aplicada em pisos.



ACABAMENTO

O piso pronto Akafloor 
está pronto para ser 
instalado, sem necessidade 
de lixar ou envernizar.

PISO AKAFLOOR
 

UV PRIMER 

UV BASE COAT 

UV BASE COAT 

UV FILLER

UV TOP COAT 

UV TOP COAT

UV FILLER 

UV OXIDE ALUMINUM 

UV OXIDE ALUMINUM 

UV FILLER 

DIMENSÕES
ESPESSURA: 17, 18 E 19MM

LARGURA: 7CM, 8,25CM, 10,1CM 

E 12,7CM

COMPRIMENTO: 30CM À 2,20M

ESPÉCIES DE MADEIRA
. CUMARU

. CUMARU ROSA

. GARAPA

. TAUARI 

. JATOBÁ

INSTALAÇÃO
Seu encaixe é perfeito através do 

sistema "macho e fêmea" e 

possibilita uma instalação muito 

prática e simplificada.

. MUIRACATIARA

. IPÊ

. IPÊ BRANCAL 

. PEROBA MICA

. SUCUPIRA E OUTROS.



LINHA CONSUELO JORGE 
Assinada pela arquiteta, traz a exuberância das 

cores neutras e minimalistas para madeira Tauari 
com acabamento em corte catedral e textura 

sensível ao toque.



TAUARI NOIR
Acabamento: preto fosco com textura negativa.
Densidade: 620kg/m³.



TAUARI CAPUCCINO
Acabamento: cor palha levemente caramelada, fosca e com textura negativa.
Densidade: 620kg/m³.



TAUARI MINIMAL
Acabamento: branco-palha levemente rosado, fosco e com 
textura negativa. Densidade: 620kg/m³.



LINHA PISCIS
Encaixes diferenciados para paginações especiais



TAUARI BIANCO
Acabamento: branco com textura média e superfície ligeiramente 
fosca e lisa ao tato. Densidade: 620kg/m³.

PAGINAÇÃO: ESCAMA DE PEIXE



TAUARI DU LAIT
Acabamento: branco-palha levemente rosado, de superfície 
ligeiramente fosca e lisa ao tato. Densidade: 620kg/m³.



LINHA MATE
Cores e padrões modernos, com acabamento 

fosco e liso ao toque



TAUARI FROST
Acabamento: branco acinzentado, textura média, com superfície 
ligeiramente fosca e lisa ao tato. Densidade: 620kg/m³.



TAUARI METAL
Acabamento: marrom levemente esverdeado, com superfície 
ligeiramente fosca e lisa ao tato. Densidade: 620kg/m³.



TAUARI MOCHA
Acabamento: marrom escuro, com superfície ligeiramente 
fosca e lisa ao tato. Densidade: 620kg/m³.



TAUARI PEROBA
Acabamento: Laranja acastanhado, textura média, superfície 
ligeiramente fosca e lisa ao tato. Densidade: 620kg/m³.



TAUARI SILVER
Acabamento: Acinzentado, textura média, superfície 
ligeiramente fosca e lisa ao tato. Densidade: 620kg/m³.



TAUARI TITANIUM
Acabamento: Cinza chumbo com detalhes brancos, superfície 
ligeiramente fosca e lisa ao tato. Densidade: 620kg/m³.



LINHA NATURALE
Espécies nativas do Brasil são homenageadas em 

pisos que valorizam a naturalidade da madeira, 
com acabamento fosco e textura negativa



PEROBA 
MICA 

NATURALE
Acabamento: Tonalidade parda para 
escuro-acastanhado. Aspecto fibroso, 
fosco com textura negativa.
Densidade: 730kg/m³.

IPÊ 
NATURALE
Acabamento: reflexos esverdeados e/ou 
amarelados, alburno vermelho amarelado e 
acabamento fosco com textura negativa.
Densidade: 1.010 kg/m³.



CUMARU 
NATURALE
Acabamento: Castanho-claro amarelado, fosco e 
com textura negativa.
Densidade: 1.090kg/m³.

TAUARI 
NATURALE
Acabamento: Branco-palha levemente rosado, 
fosco e com textura negativa.
Densidade: 620kg/m³.



SUCUPIRA
NATURALE
Acabamento: pardo escuro-acastanhado, aspecto 
fibroso e acabamento fosco com textura negativa.
Densidade: 730kg/m³.

MUIRACATIARA 
NATURALE

Acabamento: variável do bege-rosado ao castanho 
escuro-avermelhado, demarcado com faixas 
castanho-escuro em sentido vertical.
Densidade: 970kg/m³.



LINHA DE 

REVESTIMENTOS ESPECIAIS
Toda beleza, conforto térmico e acústico da Madeira 

também nas paredes e acabamentos para o teto



TAUARI 
RIPADO
Acabamento: Palha levemente 
rosado. Sai de fábrica cru, sem 
verniz ou tingimento. 
O acabamento é realizado após 
instalação, a pedido do cliente.
Densidade: 620 kg/m3.



FORRO DE TAUARI
Acabamento: Palha levemente rosado. Sai de fábrica cru, sem verniz ou 
tingimento. O acabamento é realizado após instalação, a pedido do cliente.
Densidade: 620 kg/m3.



LINHA TRADICIONAL
Foi desenvolvida com foco na beleza e tonalidades 

das mais diversas espécies de madeira exóticas 
brasileiras

APARTAMENTO DA INFLUENCER DEUSA 
CONSTANZI (@DEUSACONSTANZI) COM PISO 

CUMARU 70MM DA AKAFLOOR



CUMARU
Acabamento: castanho-claro amarelado com 
brilho moderado.
Densidade: 1.090kg/m³.



CUMARU
ROSA

IPÊ 
BRANCAL
Acabamento: reflexos esverdeados e/ou 
amarelados, alburno branco-amarelado 
com superfície pouco lustrosa, 
medianamente lisa ao tato.
Densidade: 1.010kg/m³.

Acabamento: castanho-claro amarelado com 
brilho moderado.
Densidade: 1.090kg/m³.



JATOBÁ
Acabamento: Castanho-amarelado ao 
castanho-avermelhado com tonalidades 
mais ou menos intensas, nitidamente 
diferenciado e branco ligeiramente 
amarelado.
Densidade: 960kg/m³.

MUIRA
CATIARA
Acabamento: variável do bege-rosado ao 
castanho escuro-avermelhado, 
demarcado com faixas castanho-escuro 
em sentido vertical e brilho moderado.
Densidade: 970kg/m³.



PEROBA 
MICA

Acabamento: Pardo escuro-
acastanhado, aspecto fibroso visível e 
brilho ausente.
Densidade: 730kg/m³.

GARAPA
Acabamento: Variações desde bege-
amarelado a castanho-amarelado, com 
superfície lustrosa e lisa ao tato.
Densidade: 830kg/m³.



LINHA SUPREME
Acabamento com colorações e vernizes especiais, 

desenvolvidos na madeira Cumaru



CUMARU
CASTANHO

Acabamento: castanho-claro amarelado com 
brilho moderado.
Densidade: 1.090kg/m³.



CUMARU
RÚSTICO
Acabamento: castanho-claro amarelado com 
brilho moderado e acabamento rústico.
Densidade: 1.090kg/m³.



PISO TAUARI DU LAIT DA 
AKAFLOOR UTILIZADO NO 

APARTAMENTO DE 
RENATO MENDONÇA 

(@RENATOMENDONCA), 
ARQUITETO E 

APRESENTADOR DO 24H 
PRA REDECORAR DA 
DISCOVERY HOME 

HEALTH.

LINHA
THE 

FUTURE
A madeira Tauari, 

recebe tonalidades e 
texturas que ampliam 

e diversificam as 
possibilidades de uso.

AMBIENTE DO ARQUITETO MAURÍCIO NÓBREGA 
(@MAURICIONOBREGAARQUITETURA) NA 
CASACOR RJ. UTILIZOU O PISO TAUARI 
CARAMEL ESCURECIDO DA AKAFLOOR.



TAUARI 
CARAMEL
Acabamento: Reflexos esverdeados e/ou amarelados 
com branco-amarelado. Superfície pouco lustrosa, 
medianamente lisa ao tato.
Densidade: 1.010kg/m³

PISO TAUARI CARAMEL DA 
AKAFLOOR UTILIZADO EM PROJETO 
DA ARQUITETA E INFLUENCIADORA 

CAROL BEZERRA 
(@CAROLDECORA).



TAUARI CARAMEL 
TEXTURIZADO

TAUARI DU LAIT
TEXTURIZADO

TAUARI SATIN

TAUARI BIANCO

TAUARIA MOCHA

TAUARI GOLD

TAUARI BIANCO
TEXTURIZADO

TAUARI METAL

TAUARI GRIS

TAUARI ROUGE

TAUARI BROWN

TAUARI CONCRETE

TAUARI DU LAIT

TUARI COFFEE

TAUARI MATURITÊ
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/akafloor

@akafloor_oficial

+55 32 3371-1000
+1 856 236-9957


