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Fibracolour

A criatividade é a ferramenta,
Fibracolour é o material.
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Fibracolour

A criatividade
está dentro

de si

Os espaços interiores são os mais intimamente relacionados com as pessoas;
são os lugares que nos acolhem, onde acontece a vida com toda a sua riqueza
e variedade de utilizações. Por isso a decoração de interiores anda sempre,
lado a lado, com a criatividade: pela sua capacidade de matizar espaços, de
os fazer desempenhar os usos e funções que lhes são solicitados, para lhes
conferir personalidade e identidade.

Quer se tratem de espaços interiores diáfanos ou complexos, luminosos ou
com uma luz controlada, de trabalho ou de lazer, domésticos ou públicos,
cada espaço, cada lugar, tem uma ideia por trás: a sua ideia. A criatividade é a
ferramenta que usa diariamente e Fibracolour é o material que permite que as
suas ideias se tornem realidade.

→
Fibracolour Negro EZ
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Fibracolour

Criatividade

→
Fibracolour Negro EZ
Fibracolour Vermelho EZ
Fibracolour Azul EZ
Fibracolour Amarelo EZ 

O impulso de criar é uma das facetas que nos caracteriza 
como seres humanos. Poder construir o que necessitamos e 

imaginamos a partir de uma ideia. A criatividade é um caminho 
de ida e volta, de avanços e retrocessos, de altos e baixos.
O fundamental, quando chega o momento, é ter o material 

adequado para poder realizar as nossas ideias.



Cor

→
1. Fibracolour Negro EZ
2. Fibracolour Amarelo EZ
3. Fibracolour Azul EZ
4. Fibracolour Vermelho EZ
5. Fibracolour Cinza EZ
6. Fibracolour Antracite EZ

A cor é uma das mais importantes ferramentas de que 
dispomos para matizar e definir o carácter de um espaço interior. 

Quer sejam espaços sofisticados, neutros e elegantes, ou 
interiores cálidos, vivos e cheios de personalidade, a cor 

condiciona a nossa perceção e dá identidade a cada lugar
A gama Fibracolour, placas decorativas de MDF coloridas em 

toda a massa, proporciona uma rica gama de cores para definir 
o carácter cromático de um espaço interior, na superficie e nas 

arestas do produto.
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Flexibilidade

Por definição, a criatividade tem que ser livre. Sem regras fixas 
e sem dogmas. Além disso, o contemporaneo procura criar 

sistemas que permitam variedade, combinação e flexibilidade.
Procura-se mais o aleatório que o pré definido, o adaptavel que 

o rígido, o personalizado que o standard. A gama Fibracolour, 
combinada com outras gamas da Finsa e a aplicação de 

diferentes acabamentos, oferece um catálogo muito amplo 
de soluções decorativas que se adaptam aos requesitos de 

qualquer espaço interior

→ 
Simulação realizada com suportes 
Fibracolour em combinação com 
desenhos da Gamas Duo e Gama 
Studio Natur8

Fibracolour



Espaço Interior

→
Fibracolour Cinza EZ e 
Fibracolour Amarelo com 
folha de Carvalho Alba

O design de interiores faz ativar todos os nossos sentidos, 
permite que nos sintamos cómodos em nossa casa, 

produtivos no nosso espaço de trabalho ou alegres nos 
locais de lazer: para cada situação, um interior diferente.

Por isso, cada espaço, cada interior, exige soluções específicas 
e requisitos únicos. A amplitude da gama Fibracolour, em placas 
e paineis, permite encontrar a solução idónea aos requisitos de 

cada projeto de interiorismo.
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→
Simulação realizada com suportes 
Fibracolour em combinação com 
desenhos da Gama DUO12

Fibracolour

Fibracolour + Gama DUO

As possibilidades decorativas da gama Fibracolour 
aumentam quase infinitamente, quando se aplica em 

conjunto com a Gama Duo de melaminas da Finsa.
O amplo catálogo de cores e texturas, que abarcam desde 
madeiras a superfícies metalizadas, texteis ou pedras, em 
combinação com os topos coloridos, confere uma nova 

dimensão decorativa plena de originalidade e capacidade 
de diferenciação.



Fibracolour + Studio Natur

→
Simulação realizada com 
suportes Fibracolour Negro 
em combinação com desenhos 
da Gama Studio Natur14

Fibracolour

A ideia de conforto e bem estar associado a um espaço 
interior é muitas vezes relacionado com o uso de madeira.

As suas caracteristicas sensoriais, tanto visuais como tateis, 
e inclusivamente sonoras e olfativas, transcendem a simples 
enumeração de um conjunto de atributos e fazem-nos sentir 

como parte de um modo e uma cultura de habitação.
A Gama Studio Natur de folhas de madeira natural da Finsa, 

com uma vasta gama de madeiras disponíveis, em combinação 
com a gama Fibracolour, permite incorporar a calidez, a elegância 

e a sofisticação da madeira em qualquer espaço interior



Fibracolour TEX

→ 
Fibracolour Negro EZ TEX Prisma
Fibracolour Negro EZ TEX Cemento 
Fibracolour Negro EZ TEX Mojave 
Fibracolour Negro EZ TEX Trama
Fibracolour Negro EZ TEX Blocks
Fibracolour Negro EZ TEX Fuji
Fibracolour Negro EZ TEX Veta 16

Fibracolour

O efeito da luz sobre as superfícies que habitamos é o que 
outorga carácter a uma parede ou define a presença de um 

volume. As texturas podem ver-se e também tocar. Fibracolour 
TEX é a evolução natural das placas decorativas da Finsa. 
A aplicação de texturas em relevo sobre a superfície do 

Fibracolour EZ permite a conjugação de um conjunto amplo 
e novo de soluções decorativas. Em combinação com 

tratamentos superficiais, como lacados, vernizes ou lixagem, 
aumenta a sua versatilidade e capacidade de personalização.



Cores

Hoje em dia o interiorismo e os projetos de arquitetura efémera 
tem que dar resposta à procura e exigências cada vez mais 
complexas. Às habituais exigências decorativas somam-se 

outras mais atuais como a rotulação, sinalização ou impressão 
aplicada diretamente sobre as superfícies construtivas e 

sem aditivos posteriores. O Fibracolour permite a aplicação 
de multiplos acabamentos sobre a sua superfície: impressão 

digital, lacagem, envernizamento ou pantografia. Sobre a placa 
Twincolour, o pantografiado permite revelar a sua alma colorida

Fibracolour.

→
Greenpanel Negro 38 mm
Twincolour Amarelo
Fibracolour Amarelo EZ

Acabamentos:
Pantografo
Verniz mate
Impressão Digital
Lacado alto brilho18
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A Gama Fibracolour da FINSA é composta por painéis 
decorativos de fibras de madeira (MDF), coloridos em 
toda a sua massa. Nesta proposta estão incluídos 
o Fibracolour Negro e Cinza, bem como os últimos 
lançamentos de cor Amarelo, Azul, Vermelho e Antracite. 
Fibracolour oferece novas possibilidades no campo da 
decoração e da decoração de interiores, permitindo uma 
grande variedade de efeitos estéticos e a aplicação de 

Fibracolour TEX EZ é uma nova gama de painéis
decorativos desenvolvidos a partir do nosso Fibracolour 
EZ, conferindo-lhe diferentes texturas em relevo sobre a 
superf ície. Esta característica potencia as suas qualida-
des decorativas e, combinado com lacas ou vernizes, 
torna ilimitadas as possibilidades de personalização.
Fibracolour TEX EZ permite enriquecer as características
materiais e sensoriais de qualquer espaço interior 

A combinação de Fibracolour com a extensa Gama Duo 
de melaminas da FINSA permite superar o desafio de 
expressar o caráter de qualquer espaço interior.
As possibilidades de personalização são quase ilimitadas 
mediante a combinação dos cantos de cor do produto 
com a ampla gama de melaminas disponíveis para a sua
superf ície, que vão desde desenhos de madeiras com 
caráter rústico a estruturas elegantes e sofisticadas.

Produto
1.

2.
3.
4.
5.
6.

FIBRACOLOUR NEGRO EZ
FIBRACOLOUR NEGRO IGN
FIBRACOLOUR ANTRACITE EZ
FIBRACOLOUR CINZA EZ
FIBRACOLOUR VERMELHO EZ 
FIBRACOLOUR AZUL EZ
FIBRACOLOUR AMARELO EZ

Disponível a partir de um painel. Consultar a nossa rede comercial para mais informações

Disponível a partir de um painel. Consultar a nossa rede comercial para mais informações Disponível a partir de dois painéis. Consultar a nossa rede comercial para mais informações

Disponível a partir de um painel. Consultar a nossa rede comercial para mais informações

Dimensões (mm)
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100

Espessura (mm)
10, 16, 19, 25, 30
19
10, 19, 25
10, 19, 25
10, 19, 25
10, 19, 25
10, 19, 25

Gama

acabamentos inovadores, como lacas, ceras, vernizes, 
pantografados, impressão digital ou aplicação de 
texturas em superf ície. Fibracolour também pode ser 
revestido com folha natural ou melamina, criando um 
contraste apelativo entre a superf ície e os cantos de 
cor do produto. Os nossos suportes Fibracolour são de 
qualidade EZ. Esta propriedade confere ao painel um teor 
muito baixo de formaldeído.

através de uma oferta variada de superf ícies em relevo. 
As diferentes texturas de formas lineares, geométricas 
ou fantasias, oferecem uma grande versatilidade, para 
nos adaptarmos a espaços ou aplicações decorativas. 
Todos os painéis sincronizam a reprodução das texturas 
em toda a superf ície, o que facilita o corte, usinagem ou 
apainelamento em diferentes aplicações.

Uma extensa gama de cores que inclui desde os tons 
mais neutros aos mais vivos e intensos, sem esquecer 
também um número importante de desenhos abstratos
inspirados em materiais têxteis, metalizados, mosaicos 
hidráulicos ou em superf ícies como o cimento ou o 
mármore.

Cores

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fibracolour Fibracolour TEX

Fibracolour + Gama DUO

Dimensões (mm)
2850 × 2100

Espessura (mm)
10, 19, 25

Gama

Produto
FIBRACOLOUR NEGRO EZ PLAST

A gama de painéis decorativos Fibracolour também pode 
ser combinada com a gama Studio Natur de folhas de 
madeira natural da FINSA, conjugando a versatilidade, fle-
xibilidade e funcionalidade dos materiais industriais com
a naturalidade, calidez e elegência da madeira. A sua 
combinação com Fibracolour Negro oferece uma grande 
versatilidade para a configuração de espaços interiores 
cálidos e sofisticados.

Fibracolour + Studio Natur

Dimensões (mm)
3050 × 1220

Espessura (mm)
13, 19

Gama

Produto
FIBRACOLOUR NEGRO NATUR

Produto
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX PRISMA
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX CEMENTO 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX MOJAVE 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX TRAMA 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX BLOCKS 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX FUJI
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX VETA 
FIBRACOLOUR CINZA EZ TEX CEMENTO 

Dimensões (mm)
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045

Espessura (mm)
19
19
19
19
19
19
19
19

Gama

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Texturas
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Twincolour é um painel de fibra de madeira MDF compos-
to por duas camadas de Fibracolour Negro de 3 mm de 
espessura nas faces exteriores e por um painel interior 
de 10 mm  da gama Fibracolour. Graças às suas caracte-
rísticas f ísicas, o painel Twincolour é um painel ideal para 
soluções decorativas originais e pouco convencionais, 
como pantografados ou ranhurados das faces exteriores 
do painel, fazendo sobressair o interior formado por

Greenpanel Negro é um painel inovador ultraleve, fabri-
cado com Fibracolour Negro, que foi desenvolvido para 
aplicações que requerem a combinação de baixo peso 
e alta resistência. O painel Greenpanel é fabricado com 
faces de pouca espessura de painel Fibracolour Negro 
e interior disposto sob a forma de células. O canto sem 
revestimento confere-lhe uma grande personalidade 
estética para utilização na decoração de interiores. 

algum dos painéis de cores da gama Fibracolour.
Fibracolour Twincolour é um produto fabricado com pig-
mentos de fase aquosa não tóxicos e com baixa emissão 
de formaldeído (classificação E1), garantindo, assim, uma 
coexistência perfeita e segura com o meio ambiente 
e surge como uma alternativa ideal para utilização em 
espaços fechados.

A sua espessura e alta estabilidade dimensional tornam-
no especialmente adequado para utilização e aplicação 
em mobiliário, estantes, painéis móveis, tetos suspensos, 
stands, expositores e arquitetura efémera.

Twincolour Aplicações

Greenpanel Negro

Dimensões (mm)
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100

Espessura (mm)
16
16
16
16
16

Gama

Producto
TWINCOLOUR AMARELO
TWINCOLOUR CINZA
TWINCOLOUR VERMELHO
TWINCOLOUR AZUL
TWINCOLOUR ANTRACITE

Disponível a partir de um painel. Consultar a nossa rede comercial para mais informações

Disponível a partir de um painel. Consultar a nossa rede comercial para mais informações

Dimensões (mm)
2850 × 2100

Espessura (mm)
38

Gama

Produto
GREENPANEL NEGRO 38 MM

Fibracolour é um produto ideal
para ser utilizado em diferentes
aplicações:
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Dado o contínuo desenvolvimento do produto e das normas pelas quais se rege, alguns parâmetros podem sofrer alterações. 
Para mais informações ou para o download das fichas técnicas completas, consulte a página web www.finsa.es

Estabelecimentos comerciais
Mostradores e expositores

Soluções técnicas
Fabrico de elementos acústicos e molduras, 
efeitos de baixo relevo, design de produto

Design
Excelente comportamento como suporte 
para impressão com tecnologia digital. 
Soluções decorativas em lojas, hotéis, etc.

Arquitetura efémera
Stands e suportes expositores

Decoração de interiores
Apainelados, divisórias e revestimentos
 
Mobiliário
Móvel para o lar, auxiliar e infantil



O mostruário Fibracolour Playground permite estimular a tua 
criatividade, experimentar e apreciar as caraterísticas f ísicas 

das placas Fibracolour a as suas possibilidades de combinação.
Cria um produto com Fibracolour e partilha nas redes sociais 

com o hashtag #FibracolourChallenge

www.finsa.es

#FibracolourChallenge



V.1.0 PT (06.2019)

#FibracolourChallenge


