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A Axxio Pisos Elevados, pertencente ao AX Group que é composto por 4 empresas: Axxio, 
Lxm, Axtron e Atelie Axxio, tem como compromisso permanente a satisfação de seus clientes, 
atendendo as especificações e orientações dos profissionais da construção, garantindo quali-
dade em nossos serviços junto aos nossos parceiros.

Desde 2005 oferecendo serviços e produtos de qualidade, a Axxio alcançou um alto patamar 
no mercado, sendo hoje uma das 3 maiores fabricantes de Piso Elevado do Brasil.

Dona de uma expressiva atuação no mercado nacional, e tendo trabalhado com as maiores 
construtoras e profissionais da área, trabalha fortemente no Mercosul, contando com todo o 
vasto know-how adquirido ao longo de seus mais de 10 anos de existência.
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Com a missão de garantir a excelência na fabricação e instalação de pisos elevados e a visão de 
ser a empresa de referência no segmento de Pisos Elevados, como melhor opção dos clientes, 
colaboradores e fornecedores tanto pela qualidade dos produtos e serviços como pelo relacio-
namento, a Axxio possui  as certificações ISO 9001 E ABNT para atestar todo seu comprometi-
mento e qualidade do que é oferecido.
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PLACA AX-1000

As placas de piso elevado AX1000 possuem dimensões de 600x600x30mm com planicidade flecha de 0,2 a 0,7mm 
conforme testes aprovados em laboratórios e são constituídas de 2 chapas de aço, sendo uma lisa para o tampo e 
outra estampada. Ligadas entre si por diversos pontos de solda, o fundo da placa possui repuxos formando 56 nervuras 
de resistência. 
Elas tem sua resistência a corrosão assegurada por tratamento anti-ferruginoso a base de pintura eletrostática epóxi.

O Piso Elevado Axxio, recebe como revestimento: vinilicos, laminados, carpetes, granitos, porcelanato entre outros.

Composição

Chapa inferior estampada: Chapa de aço carbono estampada a frio em prensa hidráulica de 700 toneladas para 
obtenção do repuxo de 56 semiesferas de diâmetro de 64 mm. O topo das semiesferas é planificado resultando em 
profundidade de 24 mm para uniformidade e maior resistência na soldagem á chapa superior lisa do piso. Esta 
conformação e a distribuição assimétrica das semiesferas ao longo da chapa inferior resultam em grande aumento de 
resistência, elimina camadas finas e quebradiças do enchimento do concreto, conferindo á placa durabilidade, sem a 
ocorrência de deformação e ruídos.

Chapa superior lisa: soldada a ponto á chapa estampada inferior em todo contorno da placa e no centro de cada uma 
das 56 semiesferas. Em uma única estampagem que é feita em prensas de 180 (toneladas) os quatro (4) lados da placa 
são refilados simultaneamente para garantir o rigor dimensional e precisão. TOLERÂNCIA MÁXIMA PARA 
DIMENSIONAL E DE 0,38 mm.

O sistema de fixação entre a placa maciça e a cruzeta, projetado exclusivamente pela Axxio, consiste na estampagem 
de acoplamento em formato de gancho no canto da placa para encaixe da cruzeta de forma a garantir sua 
integridade, preservando a região a ser preenchida posteriormente com concreto celular. Além de proporcionar 
segurança e alta resistência na fixação, o sistema de encaixe facilita mudanças rápidas, permitindo ainda, a 
transformação do piso para alta carga com a simples instalação de longarinas. De forma opcional, o sistema possibilita 
o uso de parafusos nas situações em que houver necessidades.

Concreto: Preenchidas internamente após a pintura eletrostática epóxi com concreto especial de cimento leve livre 
de qualquer resíduo, que misturada a uma espuma química garante o perfeito enchimento da placa sem provocar 
bolhas de ar, tornando o piso mais resistente, além de proporcionar conforto acústico.
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 TABELA DE RESISTÊNCIAS  

PARAFUSADO / ENCAIXE SISTEMA COM LONGARINAS

MODELO

DIMENSÕES

Material da placa

Sugestão de aplicação

Tolerância esp. da chapa sup.

Tolerância esp. da chapa inf.

Carga Concentrada

Tolerância p/ deformação da placa

Tolerância p/ deflexão da placa

Carga Distribuída

Tolerância p/ deformação da placa

Tolerância p/ deflexão da placa

Carga Impacto

Carga Rolante

Resistência Pedestal c/ altura até 30 cm

Resistência carga de Segurança.

Peso do sistema / m²

Tolerância da Planicidade

Tolerância dimensional

AX1000

600X600X30mm

Aço c/ pintura eletrostática epóxi 
em pó. Preenchida com concreto 

celular leve + estruturas.

Ambientes comerciais modernos

0,08 mm

0,10 mm

450 kg

1 mm

3,6 mm

1 250 kg / m²

0,25 mm

1,5 mm

61 kg

“Roda 6” 10.000 “Passes 272 kg 
Roda 3” 10 passes 36.

4.800 kg

1.455 kg / m²

41 kg / m²

0,7 mm

0,38 mm

AX2000 (Sistema com Longarinas)

600X600X30mm

Aço c/ pintura eletrostática
epóxi em pó. Preenchida com 

concreto celular leve +
estruturas com Longarina.

Salas de CPD, TI e
equipamentos pesados

0,08 mm

0,10 mm

553 kg

1 mm

3,6 mm

1 429 kg / m²

0,25 mm

1,5 mm

67 kg

“Roda 6” 10.000 “Passes 272 kg Roda 
3” 10 passes 363.

4.800 kg

1.502 kg / m²

42 kg / m²

0,7 mm

0,38 mm

GRÁFICO DE RESISTÊNCIAS
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SISTEMA ESTRUTURAL AXXIO

Cruzeta:

Com acoplamento que garante o perfeito encaixa na extremi-
dade das placas, garantindo um rigoroso travamento de cantos, 
com uso opcional de parafusos e longarinas, recebe tratamento 
de galvanização eletrolítica.

Composição

Chapa superior:

Proporciona acomodação perfeita das placas do piso, dispensan-
do o uso obrigatório de parafusos.

Possuem, em sua superfície, quatro furos roscados para fixação 
das placas do piso com parafusos especiais, quando assim 
projetado, e 4 furos roscados do para fixação de longarinas, 
quando a montagem exigir contraventamento, ou para a fixação 
de limitador de perímetros.

As nervuras e repuxos em sua superfície proporcionam enrijeci-
mento da peça e servem de projeção para posterior soldagem á 
chapa de reforço e á barra roscada.

Chapa de reforço:

Tem quatro cantos em formato arredondado dimensionado á acomodação inferior da chapa superior, conferindo 
maior rigidez ao conjunto. 

As nervuras e repuxos em sua superfície proporcionam enrijecimento da peça e servem de projeção para posterior 
soldagem á chapa superior. 

Possui no centro, furo estampado e pescoço repuxado com altura de 5 mm que permite a passagem do pino roscado 
e o mantém perpendicular ao conjunto.

Após sua união á chapa superior através de solda de projeção (aprox. 100 kVA), os quatro furos de suas extremidades 
alinham-se aos quatro furos da chapa superior para receber o parafuso.

Cruzeta inclinável:

Cruzeta especial com pino roscado inclinável para rampa de acesso, quando necessário ser executada com as placas 
do piso, garantindo inclinação e nivelamento perfeito.

GANCHO UTILIZADO
PARA ATERRAMENTO 
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PARAFUSO E PERÍMETRO

Pino roscado:
Passando pelo pescoço repuxado na chapa de reforço, é soldado 
perpendicularmente à chapa superior através de solda de projeção 
(aprox.100 KVA).
Após a colocação de porca, recebem, na sua extremidade inferior, duas 
estampagens que impedem a rotação dentro do tudo quadrado da 
base, garantindo o nivelamento definido.

Porca:
Possui 2 ou 4 travas que se encaixam ao tubo quadrado da base e 
proporcionam ajuste milimétrico do nível do piso.

Perímetro:
Composto de pino maciço, com rosca 5/8", soldado perpendicular-
mente à chapa lisa ¾ x 1/8. Essa estrutura é utilizada no início da 
paginação do piso elevado. O adaptador de perímetros é encaixado nas 
abas do piso elevado, permitindo que o piso encoste na parede e se de 
início a montagem.

Adaptador de perímetros:
Peça em PVC utilizada no inicio da paginação e nos recortes das placas.
O adaptador é parafusado com parafuso ponta guia medindo 5 mm x 
40 mm zincado sobre a cruzeta e apoiado sob o piso elevado, oferecen-
do estabilidade.

Pedestal:
A principal função da base é transferir e distribuir ao solo a carga recebida,  garantindo assim a estabilidade e o 
equilíbrio do conjunto. Ela é composta de tubo de aço carbono quadrado (de 20x20mm com parede de 1,5 mm para 
pedestais de cantos e de 22x22mm com parede de 1,5mm para pedestais de meio) e altura variável de acordo com 
cada projeto – fixado perpendicularmente por solda de projeção (aprox. 100 KVA) ao centro da chapa de aço carbono
quadrada de 99m x 99mm, com espessura de 2 mm (Base).

Base:
Composta por uma chapa de aço carbono quadrada de 99m x 99mm, com espessura de 2mm que possui no seu 
contorno e em suas diagonais, nervuras estampadas que lhe garantem maior resistência á flexão, torção e movimen-
tações naturais do edifício, além de quatro furos estampados em suas extremidades para fixação ao solo para garantir 
maior aderência quando colada. A base possui ainda, dispositivo estampado destinado á fixação de cabos elétricos 
para aterramento do piso após sua instalação quando necessário. Para garantir maior durabilidade, recebe o tratamen-
to de galvanização eletrolítica.
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LONGARINA (MONTAGEM COM E SEM)

Sistema de Longarinas:
Componente do piso utilizado para travamento do conjunto a partir de 600mm acabado para garantir maior resistên-
cia, tendo na face na cruzeta nervuramentos e roscas prolongadas para melhor apoio e fixação das longarinas. Nesse 
sistema as placas recebem revestimento anti-estático utilizado em salas de CPD, ambientes TI e salas de equipamen-
tos pesados ou salas para escritórios.

MONTAGEM COM LONGARINAS:

Para a montagem de pisos com altura superior a 600mm, pisos que suportem cargas elevadas ou rampas utilizam-se 
longarinas. As longarinas possuem quatro furos estampados e repuxados (dois nas extremidades e dois na região 
central) para fixação nas cruzetas. A montagem das longarinas de forma escalonada mantém cada cruzeta 
intertravada com outras 6, criando assim um conjunto estrutural extremamente rígido.

As longarinas são submetidas a tratamento químico de eletroforese que as galvaniza interna e externamente, 
garantindo assim maior vida útil.

Parafuso para fixação de longarina:
Parafusos de fixação ponta guia cabeça chata Phillips zincado.

MONTAGEM SEM LONGARINAS:

No sistema de piso de encaixe, as placas apoiam-se nos suportes telescópicos e podem ser parafusadas neste caso, o 
piso é utilizado em salas de escritórios e recebe como acabamento Paviflex, Laminado, Porcelanato, Granito, Borracha 
Plurigoma, carpete em placas auto aderente, e outros.

SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO OPCIONAL PARA
PISO COM REVESTIMENTO EM CARPETE EM PLACAS:

Parafusos com ponta guia zincado.
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PLACA DE INSUFLAMENTO

Este modelo de placa é usada em áreas onde a insuflação de ar condicionado se da pelo piso elevado.
Possuindo 1.600 furos com diâmetro de 8mm, distribuídos por toda a superfície da placa garantindo assim a clima-
tização do ambiente.

GRÁFICO DEEE VAZÃOÃOÃO DEEEE ARA  (m³/h)

COM DAMPER SEM DAMPER 

P
E

R
D

A
 D

E
 P

R
E

S
S

Ã
O

 E
S

TÁ
TI

C
A

 (m
m

C
A

)

10



ACESSÓRIOS

Caixas de tomadas AX

Caixas de tomadas para passagem de cabos de elétrica e dados, fixadas através de um furo na placa do piso elevado, 
mantendo as conexões na parte superior através da tampa, podendo ter 2 ou mais pontos de conexões.

O acabamento das tampas é o mesmo que o do piso elevado para melhor aparência do mesmo.

CAIXA EM NYLON 88 COM FIBRA DE VIDRO
NAS CORES PRETA (PR) E CINZA (CZ)
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MONTAGEM AXXIO

A equipe de montagem da Axxio Pisos possui profissionais altamente treinados 
e qualificados para a montagem não só do piso elevado como também a 
instalação de revestimentos, rodapés e os mais variados produtos 
comercializados por nós.

Equipados com ferramentas modernas, amparados por toda a estrutura da 
empresa e os EPI’s exigidos pela segurança do trabalho.
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Construtora Tone – Banco do Brasil (17.000m²)

Cacau Show – (2.400m²)

ALGUMAS OBRAS QUE FIZEMOS PARTE

A Axxio se orgulha de participar dos projetos das maiores construtoras do Brasil, 
tendo feito parte de grandes obras como as que estão a seguir:
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Lar Construtora – (1.372m²)

Shopping Collinas – (16.000m²)

Odebrecht Vila Olímpia/SP – (13.600m²)

WTorre - Nissan (6.000m²)

Faculdade Estácio de Sá BA/SP – (8.000m²)

MPD Engenharia – Shopping Iguatemi POA (9.000m²)

ALGUMAS OBRAS QUE FIZEMOS PARTE

14





ATELIÊ AXXIO

Com toda a experiência adquirida em mais de 10 anos no mercado de pisos 
elevados, a Axxio vem inovando e ousando nos itens de decoração e 
acabamento com mais um importante marco em sua história: o Atêlie Axxio, a 
mais nova empresa do AX Group, que chegou com muitas novidades para a 
construção ou reforma de sua casa ou seu negócio.

O Ateliê Axxio traz uma nova gama de produtos para deixar seu ambiente 
ainda mais completo e elegante: revestimentos em geral como vinílicos, 
laminados e carpetes, além de persianas, rodapés, papéis de parede, tapetes 
entre outros itens para arrematar a sua decoração.
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CORTINAS

COLUMBIA

Nada como uma cortina para trazer mais aconchego e arrematar a decoração de 
um ambiente. Outra boa vantagem é o isolamento térmico, a cortina contribui 
com a redução da sensação de calor nos dias quentes. Já no inverno, durante os 
meses com baixas temperaturas, a peça deixa sua casa mais aconchegante.
A Columbia, em parceria com o Ateliê Axxio trouxe as melhores opções em 
cortinas e persianas para você.

ROLÔ

O visual clean do Rolô Columbia permite a integração com 
qualquer decoração e estilo de ambiente. Com fácil manuseio 
proporciona versatilidade ao seu dia-a-dia.

ROMANA

A linha Romana Columbia usa charme e a tecnologia para realçar 
o seu ambiente. Com seu recolhimento em módulos, proporciona 
diferenciação e estilo a todo momento.

ROLÔ TWIN

A linha Rolô Twin Columbia une estilo e versatilidade em um só 
produto, proporcionando controle da luminosidade e de 
privacidade. Sem dúvidas a melhor opção para transformar o seu 
ambiente em um espaço totalmente renovado.

HORIZONTAL DE MADEIRA

Para dar um ar rústico ao ambiente, a linha Horizontais de Madeira 
Columbia é o acessório perfeito para unir qualidade e beleza à sua 
casa.
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TAPETES

SÃO CARLOS

Há mais de 60 anos na arte de produzir tapetes, a Tapetes São Carlos é destaque 
e sempre lança tendências no mercado de decoração. 
Confira alguns dos mais bonitos modelos de nossa coleção:

PIXEL

Colorida e vibrante, a coleção PIXEL vem conquistando 
profissionais de decoração e pode fazer parte do seu lindo 
ambiente também! Ela surpreende pela modernidade dos 
formatos e estampas geométricas que estão em alta e farão do 
ambiente um local alegre e cheio de estilo.

BARAKÁ

Assim como na tradição marroquina, na qual os tecelões do povo 
berbere incorporam símbolos e técnicas para transpor a energia 
protetora “BARAKÁ” em suas criações, os tapetes Baraká da 
Tapetes São Carlos chegam com o propósito de tornar seu lar um 
refúgio particular. Convidamos você a conhecer o toque suave e 
macio dos tapetes Baraká.

SHOW

Essa Coleção é um espetáculo aos seus pés! Os tapertes da Linha 
Show possuem fios finos com 70mm de altura, um dos mais 
compridos de todos os nossos tapetes. Essa coleção possui um 
brilho que dará a qualquer ambiente um toque de classe e estilo.

ELOQUENCE

Depois de um dia cansativo, nada melhor que descansar os pés 
em um tapete aconchegante da coleção ELOQUENCE. 
Compostos por fios finos e grossos, esses tapetes têm uma 
textura única de toque macio por seus pelos com altura de 50 
mm e um contraste elegante de cores.
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REVESTIMENTOS

BEAULIEU - VINÍLICOS

A Beaulieu também distribui com exclusividade pisos vinílicos em manta e em 
réguas LVT, com sistema clic de encaixe, colados e autoportantes. Oferecemos 
aos nossos clientes o que tem de mais inovador em soluções para o piso.

ROCKY - VINÍLICO EM RÉGUA

Rocky, vinílico de última geração, possui visual natural da 
madeira e está disponível em seis padrões exclusivos. Indicado 
para projetos comerciais que se revelam pela modernidade e 
ousadia. Uma solução prática com ótimo custo-benefício e 
rápida instalação.

STRATA

Piso vinílico LVT em réguas extra longas. O visual natural da 
madeira agregando luxo e conforto em ambientes de alto padrão 
e tráfego intenso.
Além de contar uma fibra especial de vidro incorporada, 
proporcionando ainda mais proteção contra riscos.

HERCULES - LOOSE LAY - LVT AUTOPORTANTE

Hercules deixa os ambientes mais contemporâneos e ousados. 
Com quatro opções de cores e texturas que fazem referência a 
madeira de demolição, é ideal para piso elevado.
Hercules sempre dá um toque especial em todos os projetos.

STONETILE

Piso vinílico em placas com visual moderno da pedra e do 
cimento
Stonetile possui visual natural de cimento e pedra. Tendência 
internacional de decoração para uso comercial e residencial, sua 
textura combina com ambientes ousados e contemporâneos.
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REVESTIMENTOS

BEAULIEU - CARPETE

Com a visão de que cada mercado possui necessidades específicas, a empresa 
tem sua linha de produtos dividida em dois segmentos: residencial e 
comercial, em rolo e em placas (carpet tiles).

AGREGATTA - CARPETE EM RÉGUAS

Chegou Agregatta, o carpete modular em réguas 25 cm x 1 m. 
Inteligente no formato e prático na instalação, foi feito sob 
medida para uma utilização sem limites.

Versátil, Agregatta pode ser combinado com os carpetes em 
placas de 50 x 50 cm da linha Modular BAC e também com os 
pisos vinílicos LVT da Beaulieu. Uma mistura que amplia ainda 
mais seu universo de opções.

FRAGMENT

Com uma paleta equilibrada, que possibilita a mistura de cores 
em uma mesma instalação, Fragment é uma
excelente solução para espaços corporativos de tráfego moderado. 
Ótimo custo benefício e design com muita inspiração.

TENDENCY COLLECTION

Sem regras e com muita ousadia, a coleção reúne três padrões, 
onze cores e infinitas possibilidades.
Energy, Connect e Vibrant. Carpetes modulares fabricados com a 
mais alta tecnologia disponível.

LANÇAMENTO

SHADOW

Inovador pela nuance de suas cores, Shadow possui um 
efeito natural de sombreamento, originário do processo de 
tosagem. Desenvolvido para alto tráfego, com construção Tip 
Shear, Shadow é uma opção elegante e refinada para 
ambientes que exigem carpete de alto padrão.
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REVESTIMENTOS

TARKETT - VINÍLICO

A Tarkett oferece diversos produtos nos mais variados segmentos: residencial, 
comercial, hospitalar, entre outros, que tornarão o ambiente muito mais 
bonito, confortável e aconchegante.

COLEÇÃO INTENSITY

Cores naturais e com padrão discreto que tornam o ambiente 
mais harmônico.

LINHA PAVIFLEX
O piso natural em sua essência.
Produzido com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromis-
so Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável. Fácil de limpar e instalar, possui diversas cores e estampas 
para oferecer paginações diferenciadas e combinações criativas.

COLEÇÃO CHROMA CONCEPT

Coleção desenvolvida para que seu ambiente tenha mais 
dinamismo em suas paginações com cores que seguem 
tendências internacionais.

COLEÇÃO THRU

Cores mescladas em seus padrões, o que permite a criação 
de paginações diferenciadas e originais. 
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LINHA SQUARE
Tecnologia para ambientes mais modernos.
A solução moderna para todos os ambientes é Square®, o piso vinílico autoportante da Tarkett. Ideal para ser aplicado 
sobre piso elevado, é fácil de limpar e instalar e, ainda, reduz os ruídos causados pelos passos. Inspirado nos tecidos e 
materiais naturais, oferece estampas e cores variadas que vão criar uma atmosfera urbana, atual e de muito conforto.

COLEÇÃO LISO

É a coleção de Ambienta® em que a superfície apresenta 
pouco relevo. É um produto sofisticado que embeleza e torna 
os ambientes mais confortáveis

REVESTIMENTOS

TARKETT - LINHA AMBIENTA

Equilíbrio natural.
Ambienta® é o piso vinílico mais vendido da categoria, pois é perfeito para 
conferir equilíbrio a diversos ambientes. Simula elementos naturais com 
fidelidade, além de contar com um design moderno.
São 45 cores e diferentes tipos de texturas que permitem paginações 
modernas e personalizadas.

COLEÇÃO RÚSTICO

O piso que reproduz com fidelidade toda a beleza e textura 
dos veios e nós, mantendo as tonalidades, o alto relevo e, 
principalmente, o aspecto rústico e bucólico da madeira.

COLEÇÃO STONE

A coleção que simula pedras e superfícies rústicas com fidelidade, 
proporcionando um visual natural e inovador ao ambiente.

COLEÇÃO SET

A nova coleção Set possui 8 cores autênticas e contemporâneas. 
Além disso, possui base antiderrapante, o que garante uma 
instalação mais rápida e fácil, sem necessidade do uso de adesivo.
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REVESTIMENTOS

VINÍLICO ACQUAFLOOR

A melhor combinação entre tecnologia e elegância.
Com textura perfeitamente sincronizada ao desenho da madeira e com clic 
(encaixe entre as réguas) mais resistente do mercado, Acquafloor é um piso 
LVT premium, totalmente diferenciado. Dispensa a utilização de cola, 
manta e juntas de dilatação e pode ser aplicado sobre pisos já existentes.
De fácil manutenção e 100% reciclável, é ideal para ambientes residenciais, 
comerciais, corporativos e de grande circulação, como salas de estar, 
lounges, salas de reunião, espaços gourmet, corredores, escritórios, 
dormitórios, cozinhas e outros.

SACRAMENTO
OAK-LARGE

CARVALHO
ASPEN

CARVALHO
AMERICANO

PERPLAC

Perplac® é um laminado de alta resistência indicado para revestir paredes 
de alvenaria e dry-wall em ambientes úmidos como cozinhas, banheiros e 
áreas de serviço, podendo ser aplicado sobre azulejos antigos sem a 
necessidade de “quebra-quebra”.
Por ser um produto asséptico e hipoalergênico, Perplac® é ideal ainda para 
revestimentos em hospitais, clínicas e laboratórios. Conheça também 
Protec®, a proteção antibacteriana para seus laminados!

CONCRETE
GRAY

VERMELHO
LOTUS

TRAVERTINO
NEW
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REVESTIMENTOS

PERTECH

Perpiso® é um piso laminado, de aplicação em projetos residenciais e comerci-
ais (muito utilizado no piso elevado), disponível em diferentes tamanhos e cores. 
Por tratar-se de um piso laminado melamínico de alta pressão, possui resistên-
cia superior à umidade, ao ataque de cupins e absorve a maior parte dos ruídos 
de sapatos, deixando seus usuários livres daquele incômodo “toc toc”.

LAMINADO LISO

MARFIM MANGANÊS
CINZA

ARGILA

LAMINADO MADEIRADO

PÁTINA
FREIJÓ 

PERTECH
SILVER

OAK
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REVESTIMENTOS

QUICK-STEP | LAMINADO

Com a vasta gama da Quick-Step em pisos laminados, você pode tornar a sua 
casa realmente acolhedora. A qualidade impecável dos produtos é atestada 
por décadas de experiência como uma marca de pisos que define tendências. 

FLOOREST PREMIERE

Com grande variedade de cores, a linha Première transforma 
seu ambiente, combinando design, qualidade e economia.

ELIGNA WIDE

A linha de pisos Eligna Wide possuem réguas mais largas o que 
proporcionam uma aparência de madeira mais rústica, o 
chanfro Impression complementa um design único.

IMPRESSIVE

A linha Impressive tem pisos de tamanho médio, com aspecto 
muito natural onde a semelhança com a madeira é realmente 
incrível, além da tecnologia "Hydroseal" que proporciona uma 
camada resistente a água e com isso, faz com que além de boni-
tos, os pisos Impressive sejam os únicos a prova d´água.

25



FORRO MINERAL

AMF

Os forros minerais AMF são compostos pelo sistema estrutural leve ventatec e 
por painéis fabricados por diferentes matérias primas como fibra mineral 
wetfelt, metal ou madeira.
Garantindo o melhor desempenho em todas suas aplicações como por 
exemplo: Flexibilidade de projeto, leveza, estabilidade, resistência à umidade e 
ao fogo. Além de ser indispensável para conseguir um melhor desempenho 
acústico, ainda facilita possíveis manutenções já que são removíveis.

THERMATEX SYMETRA RG 2,5 - 10

THERMATEX THERMOFON PRETO

THERMATEX VARIOLINE

1-

2-

3-

1 2 3
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11. 2484 9294 | 11. 2486 3043
www.axxio.com.br

/AxxioPisosElevados

11. 2656 0422 | 11. 2656 1462
www.atelieaxxio.com.br

/atelieaxxio

Av. Barber Greene 
664, Jd. Santa Clara

São Paulo

Escritório
Est. Municipal, 590 - Lt. 2

Qd: Gleba 4-C - B. Mato Dentro
Atibaia - São Paulo

Fábrica
Av. Salgado Filho, 1465

Centro - Guarulhos
São Paulo

Ateliê


