
 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

Carpete Têxtil em Manta Beaulieu Rubix 9mm x 
3,66m (m²) 

 

Informações 
Técnicas 

- Grande revestimento para pisos em manta. 
- Ideal para uso em ambientes internos e comerciais com tráfego intenso 
- Combina com as melhores opções em decoração 
- Reconhecido como um artigo de padrão luxo 

Largura 3,66 m 

Espessura 9 mm 

Peso 2,30 Kg 

Composição Tufting Pelo Cortado 

Acabamento 
Rubix® é um desenho com cores exclusivas, que harmonizam com qualquer 
decoração. Fabricado com 100% Nylon (SDN) garante alta performance e 
ambientes de qualidade inigualáveis 

Meio Ambiente 

A Beaulieu do Brasil objetiva evidenciar para seus clientes, colaboradores e 
para a sociedade em geral, a real preocupação em produzir sem agredir o meio 
ambiente, suprindo as necessidades presentes sem comprometer o futuro 
mantendo assim, uma cultura ética e social reconhecida mundialmente 

Manutenção 

1. Aspiração frequente 
Uma boa aspiração remove as partículas de sujeira, as quais danificam as 
fibras do carpete causando uma má aparência 
Tenha certeza que seu aspirador de pó está funcionando bem, lembre-se de 
trocar os sacos de depósito de sujeira e limpar os filtros regularmente 
Para sujeiras normais como poeira e cinzas de cigarro, aspire pelo menos uma 
vez por semana. Áreas de tráfego intenso, como escadas e corredores, devem ser 

aspirados diariamente 

Garantia do 
Fornecedor 

5 anos da data da compra original, contra defeitos latentes de fabricação. 10 
anos da data de compra original, mantém no mínimo 90% do fio, desde que 
instalado e feita a manutenção adequadamente 

Resistência Comercial Pesado 

Reutilização Não permite reutilização 

Caraterísticas 
hipoalergênicas 

Sim. Anti-Ácaro, Anti-alérgico e Anti-Fungicida, pois sua composição é 100% 
sintética 

Conforto 
Térmico 

(3) Médio Numa escala de 1 a 5; 1 é o menos confortável 

Emissão de 
Ruído 

(1) Baixa Numa escala de 1 a 5; 1 é a menor emissão 



Resistência Comercial Pesado 

  

 


