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A Greenfiber Tech é uma empresa PME inovação dedicada a criar soluções que valorizam

subprodutos das indústrias agrícola e florestal.

Combinamos natureza com tecnologia, desenvolvendo produtos compósitos à base de

fibras naturais reutilizadas, semPVC e com reduzida incorporação de aditivos químicos.

A INOVAÇÃO

Desta formulação surge o Smart Composite®, ummaterial único e sustentável, resultante

da mistura de fibras naturais com um polímero, que apresentam propriedades mecânicas

excepcionais, beleza, durabilidade e conforto.

O Smart Composite® é a solução alternativa ideal, em termos de aplicações e

desempenho, às madeiras exóticas, provenientes de florestas com recursos cada vez

mais limitados.

Os produtos desenvolvidos comSmart Composite®, destinam-se a aplicações nas àreas

de construção civil, marítima, e mobiliário de exterior, distinguindo-se dos restantes

produtos existentes no mercado devido à baixa asorção de água e calor, e elevada

durabilidade.

Comparando-se as opções demadeira tratada, madeira exótica e compósitos tradicionais

para decks de exterior, os produtos com Smart Composite® oferecem melhor

desempenho e conforto, commenosmanutenção e semprejudicar o ambiente.

A EMPRESA
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O Materia Decking feito com Smart Composite® é a combinação perfeita entre conforto,

beleza e desempenho.

Com cores quentes e uma grande variedade de acabamentos que oferecem soluções para

todos os tipos de ambientes de exterior, este deck de fibras naturais, destaca-se

igualmente pela sua durabilidade e reduzidamanutenção.

SUSTAINABLE MAINTENANCE 
FREE

GREAT DURABILITY 
AND EVERLASTING 

BEAUTY

HIGH THERMAL 
COMFORT

VERY LOW WATER 
ABSORPTION AND 

SWELLING

MATERIA Open Decking | Caffe Brown (superfície flat sanded)
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DESEMPENHO SUPERIOR

• EternoEternoEternoEterno.... Baixa absorção de água e inchamento,

comparando com a madeira e os restantes produtos

emWPCexistentes nomercado.

• ConfortávelConfortávelConfortávelConfortável.... Para caminhar descalço por não

desenvolver farpas, ser antiderrapanteantiderrapanteantiderrapanteantiderrapante, e reduzida

absorção térmica.

• SemSemSemSem PreocupaçõesPreocupaçõesPreocupaçõesPreocupações.... Com muito baixa manutenção

e elevada resistênciaresistênciaresistênciaresistência aaaa manchasmanchasmanchasmanchas

• SustentávelSustentávelSustentávelSustentável.... Tanto os seus componentes, como o

processo de produção têm como base a consciência

ambiental.
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As cores do Materia Decking foram

cuidadosamente pensadas e desenvolvidas

para combinar os tons da natureza com a

sofisticação.

Desde o tradicional Caffe Brown, ao tropical

Golden Brown; do quente Auburn ao

intemporal Warm Grey e ao contemporânio

Charcoal, pode escolher a côr que melhor

realça o seu espaço exterior.

VERSÁTIL

As réguasMateria Decking têm dois acabamentos distintos para cada produto.

Desta forma pode optar pela superfície quemelhor complementa o seu espaço exterior.

Grooved Traditional

High Embossing Low Embossing

Flat Sanded

WARM GREY AUBURN

CAFFE BROWN GOLDEN BROWN

CHARCOAL

CORES QUE CRIAM O ESPAÇO EXTERIOR PERFEITO

Cores de referência. Qualquer escolha deverá ser feita tendo como base amostras do produto.
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MATERIAOPEN DECKING

Dimensões

20x145x2400mm (outras dimensões disponíveis por encomenda)

Peso

1,9 Kg/m

Cores

Auburn | Caffe Brown | Golden Brown |WarmGrey

Superficies

Lado 1/Lado 2 | Grooved Traditional/Flat Sanded

MATERIA Open Decking | Warm Grey (superfícieGrooved Traditional)
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MATERIASOLID DECKING 175

Dimensões

25x175x4000mm (outras dimensões disponíveis por encomenda)

Peso

4,5 Kg/m

Cores

Charcoal | Auburn | Caffe Brown |WarmGrey | Golden Brown

Superficies

Lado 1/Lado 2 | High Embossing/Low Embossing

MATERIA Solid Decking 175 | Black  (LadoLow Embossing)
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[ A matéria prima do Smart Composite® é de origem natural, sendo um subproduto ou ]

desperdício de operações industriais

[ O produto final pode ser reintroduzido a 100% no processo produtivo sem gerar]

resíduos

[ Este processo não usa águanem liberta vapores para a atmosfera ]

[ Reduz o número de resíduos industriais, transformando-os emnovos produtos ]

[ Reduz a utilização de madeiras exóticas escassas, o que contribui para a ]

sustentabilidade das florestas

[ O Smart Composite® temmenor quantidade de aditivos químicos ]

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

O Materia Decking pode contribuir para pontos LEED nas áreas Materials and Resources,

Innovation&DesignProcess e Regional Priority.

O responsável do processo deve consultar o certificador local para informaçãomais detalhada.
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