COLEÇÃO INOXIDÁVEL LORIN

LORIN

UMA APARÊNCIA MARCANTE E DURADOURA

ACABAMENTOS EXTERIORES

Esqueça suas percepções. Este é um novo tipo de inoxidável.
Coleção Inoxidável Anodizado Lorin. Polido, potente e preparado

O QUE FAZ O NOSSO ACABAMENTO
DE ALUMÍNIO ANODIZADO INOXIDÁVEL MELHOR?
O visual... O Aço Inoxidável não tem o visual primoroso que o Alumínio

para materializar qualquer visão que valha a pena acreditar. Essa

Anodizado Inoxidável Lorin oferece. Quando você olha o Alumínio

é a beleza do Inoxidável Anodizado Lorin. Lindo e elegante.

Anodizado Inoxidável Lorin, pode ver os tons ricos de bronze ou

MATERIALIZE SUA VISÃO

cinza e o reflexo metálico intenso, dependendo da cor escolhida
por você. O acabamento inoxidável anodizado da Lorin não é um
revestimento. Revestimentos se desgastam. A anodização é um
processo eletroquímico que constrói uma camada anódica do alumínio,

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
BELEZA NATURAL

Nossa Coleção Inoxidável Lorin oferece

Inoxidável Preto Escovado de
linha alongada

Inoxidável Preto Escovado de
linha curta

protegendo-o dos elementos. Em acabamentos externos, as cores não
irão desbotar e o acabamento não irá lascar e nem descascar. Tudo isso
enquanto fica absolutamente lindo.

uma variedade de acabamentos Inoxidáveis de um lindo escovado

MATERIALIZE SUA VISÃO

de linha curta a um elegante escovado de linha alongada, para
obter aquele visual reflexivo exemplar que lhe atrai. Não se
acomode com

DESEMPENHO DE LUXO O Alumínio Anodizado Inoxidável não
lasca, não descasca e nunca corrói ou patina. É durável, resiste
a arranhões e marcas de dedos, e precisa de pouquíssima
manutenção, somente sabão e água ocasionalmente.

Inoxidável Preto Acabamento de
fábrica

PRONTO PARA MOLDAR E PERFURAR A Coleção de Alumínio
Anodizado Inoxidável Lorin pode oferecer o complemento perfeito

ACABAMENTOS INTERIORES

para uma variedade de aplicações de painéis, revestimento para
parede exterior, azulejo da bancada, revestimento de colunas,
acabamento decorativo e muito mais aplicações estéticas do
produto. É fácil de moldar e precisa de menos trabalho.

FINO, SÓLIDO E FORTE

O Alumínio Anodizado Inoxidável da

Lorin pesa 60% menos do que o aço inoxidável, enquanto ainda
proporciona a você resistência suficiente e facilidade de uso
aprimorada, assim como a beleza natural.

AlumaPlus ® Escovado de linha

ClearBrite ® OSB

AlumaPlus ® Escovado de linha curta

ClearBrite ® Escovado de linha curta

alongada

DA TERRA

A Coleção Inoxidável Lorin é 100% reciclável,

tornando-a uma decisão inteligente e ambientalmente
responsável. Para quem está preocupado com o meio ambiente ou
com LEED, deixe o Alumínio Anodizado Inoxidável Lorin te ajudar...
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OPÇÕES DE ACABAMENTO INOXIDÁVEL
Do nosso Alumínio Anodizado Inoxidável com acabamento de fábrica, ao nosso escovado
de linha curta e escovado de linha alongada, com opções adicionais para também escolher
a textura. Existem tantas opções para o seu projeto arquitetônico externo. Para interiores,
você encontrará o Inoxidável Brilhante em escovado de linha curta, assim como nosso
acabamento escovado de linha alongada, além do ClearBrite® e do AlumaPlus®. Todos esses
produtos definem a beleza do Alumínio Anodizado Inoxidável e lhe ajudarão a
MATERIALIZAR SUA VISÃO.

ACABAMENTOS EXTERIORES
CORES

TEXTURAS DE ALUMÍNIO

ACABAMENTOS ANODIZADOS

PROTEÇÕES

Inoxidável Preto

Escovado de linha curta

Fosco

Classe arquitetônica I

Escovado de linha alongada

Classe arquitetônica II

Acabamento de fábrica

ACABAMENTOS INTERIORES
CORES

TEXTURAS DE ALUMÍNIO

ACABAMENTOS ANODIZADOS

PROTEÇÕES

AlumaPlus ®

Escovado de linha curta

Polido

Padrão para interiores

Escovado de linha alongada

Fosco

Acabamento de fábrica
ClearBrite ®

Polido

OSB

Padrão para interiores

Escovado de linha curta
Escovado de linha alongada

COMPRE HOJE
Para obter mais informações, acesse lorin.com ou contate a nossa Equipe de
Atendimento ao Consumidor e eles lhe auxiliarão com a escolha do acabamento que
MATERIALIZA SUA VISÃO.

LORIN
lorin.com | América do Norte: 800.654.1159 | Internacional: +1 231.722.1631
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