RESISTÊNCIA
a Manchas
RESISTÊNCIA
a Elevadas temperaturas

A BANCADA DE TRABALHO

À PROVA DE
TODAS AS COZINHAS

RESISTÊNCIA
Riscos

RESISTÊNCIA
Impactos
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O QUE É O
SIMPLYCERAM ?
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O SIMPLYCERAM é uma bancada de trabalho de nova geração, única na
sua conceção, que foi alvo de um registo de patente.

PA T E N

A sua particularidade técnica reside no seu processo de fabrico
sofisticado e inovador composto por uma camada exterior em cerâmica,
associada a um painel de elevada tecnologia.
A combinação dos dois materiais permite obter um produto de uma
rigidez e de uma resistência a toda a prova que, contrariamente às
bancadas tradicionais, é muito leve, mais económico e muito mais
simples de transformar e de instalar.
A cerâmica é um material nobre, durável, quimicamente inerte e
incombustível, o que lhe confere uma elevada resistência aos choques,
aos riscos, aos produtos químicos, às bactérias, às manchas, às elevadas
temperaturas e à incidência nefasta da luz do sol.
As bancadas de trabalho SIMPLYCERAM traduzem uma evolução
significativa e um grande avanço tecnológico que vem mudar
substancialmente os hábitos não só de quem transforma e instala o
produto como também de quem o utiliza.
Integre na sua cozinha um produto único que o acompanhará longos
anos e aumentará consideravelmente o seu campo de experiências
culinárias. Com o SIMPLYCERAM, irá aproveitar com mais serenidade
a sua cozinha, sem risco de desgaste prematuro e a um preço de custo
mais económico do que o dos produtos tradicionais!
Já conhecia as bancadas de trabalho de aglomerado de madeira
“laminado” e as tradicionais em granito.
Descubra agora a revolução SIMPLYCERAM!
8 cores são propostas por todos os nossos distribuidores.
O SIMPLYCERAM atribui um cuidado particular à qualidade de fabrico.
Cada bancada de trabalho colocada no mercado é garantida por 2 anos
contra defeitos de fabrico.
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TRANSFORMAÇÃO E
INSTALAÇÃO
Aqueles que desejam transformar a
sua cozinha num espaço único encontram nas bancadas de trabalho
SIMPLYCERAM o produto perfeito.
Além de serem totalmente resistentes aos choques, aos riscos, aos
produtos químicos, às bactérias, às
manchas, às temperaturas muito
elevadas e à incidência nefasta da
luz do sol, as nossas bancadas de
trabalho são particularmente leves,
e tão fáceis de cortar e de transformar como as bancadas feitas de
aglomerado de madeira!
Testado em laboratório e patenteado, o SIMPLYCERAM traz todas as garantias para resistir aos
efeitos do tempo e às agressões
do quotidiano por um custo de
aquisição e de instalação intermédio, entre o aglomerado de
madeira e as bancadas rígidas
tradicionais (totalmente em cerâmica, granito, etc.)!

Com o SIMPLYCERAM, estará a
integrar na sua cozinha um produto único, com uma aparência
uniforme, em todas as suas componentes. O que reforça a sua
estética e a sua capacidade de
integração em diferentes estilos
de design.
Instalar uma bancada de trabalho da
gama SIMPLYCERAM no centro da
cozinha, é escolher um material
sofisticado que resistirá de forma
durável aos efeitos de uma utilização
intensa e quotidiana, combinando na
perfeição inovação, estética, resistência, simplicidade de instalação e
conforto de utilização.
O SIMPLYCERAM vai revolucionar
de forma duradoura e definitiva o
mercado das bancadas de trabalho
para cozinha.

VANTAGENS
NA UTILIZAÇÃO
A cozinha é um local de partilha,
de trocas, um espaço de vida do
quotidiano onde design e estética estão a par da funcionalidade
de cada um dos elementos que a
compõem. A bancada de trabalho
constitui certamente o ponto nevrálgico desse local onde passamos tanto tempo.
Porque temos consciência da
sua importância, criámos o
SIMPLYCERAM, uma nova geração de bancadas de trabalho
que combina na perfeição inovação, estética, resistência, simplicidade de instalação e conforto
de utilização.
Instalar uma bancada de trabalho
da gama SIMPLYCERAM na sua
cozinha, é escolher um material
sofisticado que resistirá de forma
durável aos efeitos de uma utilização intensa e quotidiana.

Porque o SIMPLYCERAM resiste
a tudo: choques, riscos, produtos químicos, bactérias, manchas, elevadas temperaturas e
incidência nefasta da luz do sol.
Integre na sua cozinha um produto
único que o acompanhará por
longos anos. Um produto que
vai aumentar consideravelmente a sua experiência na cozinha.
Um produto que apresenta todas
as características das bancadas
de trabalho rígidas tradicionais e
mais ainda, pois é financeiramente mais competitivo.
Imagine-se numa cozinha em que
possa viver sem limitações e
sem constrangimentos. Cozinhe
tanto quanto o desejado, em total
serenidade concentrando-se no
essencial: a vontade, o prazer, a
partilha, a criatividade...!
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RESISTÊNCIA
AOS IMPACTOS
As bancadas de trabalho SIMPLYCERAM foram concebidas para resistir
a impactos muito intensos. A camada exterior em cerâmica, associada
aos outros materiais que o compõem, assegura uma solidez a toda a
prova.
A vida útil da sua bancada de trabalho dependerá contudo do facto de
evitar impactos repetidos, de uma altura demasiado elevada.

Resistência
Impactos

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Quartzo

****

***

***

****

* Fraco / ** Médio / *** Elevado / **** Muito elevado

RESISTÊNCIA
A ELEVADAS TEMPERATURAS
As bancadas de trabalho SIMPLYCERAM resistem às temperaturas
muito elevadas que podemos encontrar numa cozinha.
É possível pousar sem medo e diretamente sobre a bancada, uma
travessa saída do forno ou uma panela de água a ferver, sem utilizar
bases de proteção. Não há qualquer risco de degradação devido ao calor,
nem fissuras, nem manchas de queimaduras alterarão a qualidade do
SIMPLYCERAM.

Resistência
Elevadas temperaturas

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Quartzo

****

**

***

**

* Fraco / ** Médio / *** Elevado / **** Muito elevado
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RESISTÊNCIA
AOS RISCOS
A cerâmica utilizada nas bancadas de trabalho SIMPLYCERAM resiste
perfeitamente à lâmina de uma faca de cozinha convencional (inox) ou
a qualquer outro utensílio que, sem querer, possam vir a friccionar esta
superfície (a preparação dos próprios alimentos pode ser executada a
partir da cerâmica).
As nossas bancadas de trabalho também resistem perfeitamente
à abrasão. Pode portanto cozinhar serenamente e sem receio de
deteriorações. A sua bancada de trabalho conservará a sua estética
de forma durável. Poderá contudo utilizar uma tábua de cortar a fim de
proteger os seus utensílios de cozinha.

Resistência
Riscos

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Quartzo

****

**

***

**

* Fraco / ** Médio / *** Elevado / **** Muito elevado

RESISTÊNCIA
ÀS MANCHAS
A cerâmica é uma matéria hidrófuga, sem qualquer porosidade, e,
portanto, perfeitamente estanque.
As bancadas de trabalho SIMPLYCERAM resistem assim às manchas
mais tenazes. Vinho, café, produtos ácidos, etc. O SIMPLYCERAM resiste
assim à incidência dos produtos químicos como a lixívia e todos os
produtos domésticos. As nossas bancadas de trabalho são assim muito
fáceis de conservar e de uma higiene irrepreensível.

Resistência

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Quartzo

****

***

***

***

Manchas

* Fraco / ** Médio / *** Elevado / **** Muito elevado
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RESISTÊNCIA
ÀS BACTÉRIAS
A total impermeabilidade das bancadas de trabalho SIMPLYCERAM
impede os líquidos e alimentos de penetrar a matéria. Os microorganismos como as bactérias, o bolor e a ferrugem que possam
manchar, deixar maus cheiros ou deteriorar o produto, não conseguem
desenvolver-se e acionar o seu mecanismo nocivo.
A sua bancada de trabalho mantém-se num estado perfeito, independentemente das matérias com as quais está em contacto.

Resistência
Bactérias

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Quartzo

****

**

**

***

* Fraco / ** Médio / *** Elevado / **** Muito elevado

OUTRAS RESISTÊNCIAS

Com o tempo, a luz solar tem tendência a alterar a cor das superfícies.
As bancadas de trabalho SIMPLYCERAM são produtos duráveis que
conservam 100% da sua cor de origem.
Não notará qualquer mudança na aparência do produto durante a
sua vida útil. Higiénicas e fáceis de conservar, as nossas bancadas de
trabalho não transferem, nem gosto nem odor aos alimentos, mesmo se
o contacto for prolongado, e uma simples passagem com a esponja será
suficiente para a limpeza.
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TABELA COMPARATIVA DAS MATÉRIAS
PARA CADA RESISTÊNCIA
Resistência

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Quartzo

Impactos

****

***

***

****

Elevadas temperaturas

****

**

***

**

Riscos

****

**

***

**

Manchas

****

***

***

***

Bactérias

****

**

**

***

* Fraco / ** Médio / *** Elevado / **** Muito elevado

CORES
PROPOSTAS
As bancadas de trabalho SIMPLYCERAM apresentam-se numa gama de
8 cores para satisfazer todos os gostos dos nossos clientes.

LEX 1
Sable

LEX 3
Béton clair

LEX 4
Taupe

LEX 6
Béton foncé

LEX 8
Basalt

LEX 9
Calcaire

LEX 10
Iron Rust

LEX 11
Iron Natural

TEC 6
Gris

TEC 7
Noir

PONTO DE VENDA:

WWW.SIMPLYCERAM.COM

