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Folhas de madeira natural
A folha de madeira natural é a solução de eleição para a 
indústria da madeira e seus derivados, como a carpintaria e 
mobiliário, cujo processo de fabrico permite a otimização da 
madeira.

Folhas de madeira reConstruÍda 
(rW)
As folhas de madeira reconstruída RW são produzidas a partir 
de madeira reconstituída, e permitem manter uma continuidade 
de cores e estrutura.

orlas
As orlas são habitualmente utilizadas para cobrir os topos das 
placas de MDF ou aglomerados, conferindo-lhes assim um 
acabamento similar ao que apresenta na face. Poderão ainda ser 
utilizadas na indústria de produção de perfis ou postforming.



Folha

Contraface

Substrato 
(aglomerado, MDF, contraplacado)

Folheados
Com revestimento em folha de madeira, 
as nossas placas folheadas assumem a 
estética e personalidade da madeira natural.

Aldecor® é a nossa marca própria de 
folheados, desenvolvido para trabalhos 
nobres e aplicações de elevada exigência 
de qualidade, tirando o maior proveito da 
estabilidade de cor e estrutura.

Decodesign usa a diversidade de cores 
e padrões de cada espécie de madeira, 
para um efeito visual apelativo e orgânico, 
permitindo a criação de decorações 
personalizadas e únicas.

Decosense é um produto desenvolvido a 
partir da folha natural de madeira, com 
textura e efeito serra, perpendicular ao veio 
da madeira, cujo efeito visual é elegante e 
sofisticado.

aldeCor®



PORTAS PAINÉIS SANDWICH PAVIMENTOS TERMOLAMINADOS

MELAMINAS MADEIRA MACIÇA PAINEL ACÚSTICO COMPONENTES E ACESSÓRIOS



A produção de folhas de madeira, folheados e orlas está concentrada 
em duas unidades de fabrico em Alcobaça. 
O fornecimento global é efetuado através dos nossos centros de 
distribuição em Alcobaça, Leiria, Paços de Ferreira, Pêro Pinheiro e 
Faro, onde dispomos de armazéns de larga escala, de forma a garantir 
entregas em tempo útil, e showrooms, onde é possível conhecer toda a 
nossa gama de produtos.

ESTAMOS ONDE 
PRECISA DE NÓS

T +351 262 580 130 
geral@balbino-faustino.pt
www.balbino-faustino.pt 

DIMENSÕES MÍNIMAS PERMITIDAS 
PARA FSC E PEFC

também existe Tüv c/ QRcode
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Certificações 
FSC® e PEFC 
válidas para 
filiais de 
Alcobaça
e Paços de 
Ferreira.

Certificações FSC®  
e PEFC válidas para filiais  
de Alcobaça e Paços  
de Ferreira. 

O fornecimento de produto 
certificado é feito mediante 
pedido e confirmado  
após verificação de 
disponibilidade.


