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Curadoria técnica e sensorial

O resgate das nossas origens passa pela 
utilização de matérias-primas naturais. 
Por este motivo nos especializamos 
em identificar a alma de cada projeto 
e viajar o mundo para identificar as 
melhores opções em revestimentos 
que cumpram essa função.

A pesquisa que desenvolvemos ao longo 
desses anos passa por comportamento, 
necessidade, técnica construtiva e 
design de superfícies. Uma união entre 
a nossa expertise de mercado com as 
principais fábricas do segmento, que 
juntas chegam ao mercado cumprindo 
a máxima do baixo impacto e alta 
performance. 

Uma curadoria técnica, que desenvolve 
soluções para projetos e sensorial que 
permite personalização de projetos. 



MARCAS
Próprias e parceiros internacionais que juntos unem alta tecnologia e soluções para projetos



WOODPARQUET

WOODPARQUET



Madeiras naturais são selecionadas com muito 
cuidado pela nova divisão da NEOBAMBU. Os 
nossos revestimentos passam pelo controle de 
qualidade e olhar técnico da nossa equipe. As 
tonalidades personalizadas, o formato e a seleção 
do design de superfície transformam nosso 
portfólio em diversidade sofisticada.

DESIGN EM 
MADEIRAS NATURAIS



CARVALHO EUROPEU HELVETII 
14/3X190X1900mm

15/4 x 260 x 2.200mm
19/4 x 350 x até 5.000mm

CARVALHO EUROPEU PARISI 
14/3X190X1900mm

CARVALHO EUROPEU TAURINI 
14/3X190X1900mm

CARVALHO EUROPEU NORI 
14/3X190X1900mm

15/4 x 260 x 2.200mm
19/4 x 350 x até 5.000mm

COLEÇÃO CELTA

Utilizado pela primeira vez como 
barril para envelhecimento do 
vinho pelo povo Celta na antiga 
região da Gália, onde hoje é o 
leste francês, o carvalho europeu 
possui composição versátil. 

Muito usado na marcenaria, 
carpintaria e na construção civil, 
a madeira representa a natureza 
dentro da casa. 

Forte e ao mesmo tempo 
maleável esta madeira vem 
sendo utilizada no mundo 
inteiro como o fundo natural de 
diversos estilos de decoração. 
Inspirada na originalidade dos 
Celtas e na belíssima cultura 
deste povo, a NEOBAMBU 
traz nova coleção de Carvalho 
Europeu. 

CONCEITO
DA COLEÇÃO

NOVONOVO

FSC®N002868



pisos
paineis
forros
mobiliário

uso interno
acabamento em óleo
click nos 4 lados
tamanhos fixos
colado no contrapiso

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

COLEÇÃO CELTA

CARVALHO EUROPEU VIENE 
14/3X190X1900mm

CARVALHO EUROPEU PIEMONT 
14/3X190X1900mm

CARVALHO EUROPEU MILANO 
14/3X190X1900mm

CARVALHO EUROPEU MORINII 
14/3X190X1900mm

FSC®N002868



CARVALHO EUROPEU HELVETII
PROJETO JOSÉ RICARDO BASICHES 
FOTO RICARDO BASSETTI



CARVALHO EUROPEU HELVETII
PROJETO SUITE ARQUITETOS
FOTO RICARDO BASSETTI



CARVALHO EUROPEU MORINII
PROJETO ANASTASSIADIS ARQUITETURA
FOTO JOÃO PAULO OLIVEIRA



CARVALHO EUROPEU MORINII
PROJETO ROGÉRIO PEREZ
FOTO JOÃO PAULO OLIVEIRA



CARVALHO EUROPEU MILANO
PROJETO JT STUDIO
FOTO JOÃO PAULO OLIVEIRA



SHOU SUGI BAN CAMPBELL
*medidas na área técnica da coleção

SHOU SUGI BAN CALGARY
*medidas na área técnica da coleção

SHOU SUGI BAN SCOTT
*medidas na área técnica da coleção

SHOU SUGI BAN VERNON
*medidas na área técnica da coleção

COLEÇÃO TAIGA

Inspirada nas Floresta de 
Coníferas ou ainda floresta 
boreal, que é um bioma 
predominante das regiões 
localizadas em elevadas 
latitudes, cujo clima típico é o 
continental frio e polar, a coleção 
Taiga traz em sua alma o pinho 
Elliotti.

A união desta madeira de fibras 
longas com a técnica milenar 
japonesa, o shou sugi ban, 
é o ponto alto dos produtos. 
Resistência da técnica e 
beleza dos veios que são 
ressaltados em tonalidades 
únicas desaguam opções para 
fachadas, assoalhos, forros e 
mobiliários. 

CONCEITO
DA COLEÇÃO



pisos
paineis
forros
mobiliário
fachadas

uso interno e externo
acabamento em stain
macho-fêmea nos 4 lados (interno)
encaixe Z nas laterais (externo)
tamanhos fixos (com variação)
colado no contrapiso interno
pinado (interno)
parafusado (externo)

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

SHOU SUGI BAN LEDUC
*medidas na área técnica da coleção

SHOU SUGI BAN MAINE
*medidas na área técnica da coleção

SHOU SUGI BAN VICTORIA
*medidas na área técnica da coleção

SHOU SUGI BAN ELK
*medidas na área técnica da coleção

COLEÇÃO TAIGA



pisos exceto o ALBERTA
paineis
forros
mobiliário
fachadas

uso interno e externo
acabamento em stain
macho-fêmea nos 4 lados (interno)
encaixe Z nas laterais (externo)
tamanhos fixos (com variação)
colado no contrapiso interno
pinado (interno)
parafusado (externo)

*solicite os manuais

Piso interno macho-fêmea com verniz
17x130x2500mm | 17x85x2500mm | 17x60x2500mm

Painel interno macho-fêmea com verniz
17x130x2500mm | 17x85x2500mm | 17x60x2500mm

Painel e forro interno ou externo encaixe Z (ripado)
17x34x2500mm (face total incluindo o bit)
opções de bit 3mm/ 6mm/ 9mm/ 135mm

17x38x2500mm (face total incluindo o bit)
opções de bit 3mm/  9mm

17x55x2500mm (face total incluindo o bit)
opções de bit 3mm/ 6mm/ 9mm/ 135mm / 165mm/ 215mm

17x80x2500mm (face total incluindo o bit)
opções de bit 3mm/ 6mm/ 9mm/ 135mm / 165mm/ 215mm

Painel e forro interno encaixe Z (ripado)
17x125x2500mm (face total incluindo o bit)
opções de bit 3mm/ 6mm/ 9mm/ 135mm / 165mm/ 215mm

As medidas acima valem para todas as cores da coleção. 
Atenção para as cores: são apenas referenciais.

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

TABELA DE MEDIDAS
E FORMATOS

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

SHOU SUGI BAN WHISTLER
*medidas na área técnica da coleção

SHOU SUGI BAN ALBERTA
*medidas na área técnica da coleção

COLEÇÃO TAIGA



SHOU SUGI BAN CAMPBELL
PROJETO GABRIEL GARBIN 
STUDIO CONTEMPLO



SHOU SUGI BAN SCOTT
MARCIO MICHALUA



TAIGA SCOTT
PROJETO STUDIO ARTHUR CASAS



SHOU SUGI BAN VERNON
PROJETO STUDIO ARTHUR CASAS 



SHOU SUGI BAN ALBERTA



MADEIRAS BRASILEIRAS



Amary é árvore frondosa. E da exuberância natural 
dos tropicos que vem os produtos da mais nova 
divisão de madeiras brasileiras da NEOBAMBU. 
Selecionadas, com respeito máximo ao meio 
ambiente, seguimos com deck, forros, ripados 
e outros revestimentos de diversas espécies 
nacionais.

REVESTIMENTOS 
DE MADEIRA



portas
paineis
forros
mobiliário

uso interno
uso externo apenas cumaru
acabamento em óleo ou verniz
macho-fêmea 4 lados
tamanhos variados
pinado e colado

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

COLEÇÃO BRIS

BRIS CONNECT CUMARU
19x30x900 a 3000mm

BRIS CONNECT TAUARI
19x30x900 a 3000mm



portas
paineis
forros
mobiliário

uso interno
uso externo apenas cumaru
acabamento em óleo ou verniz
macho-fêmea 4 lados
tamanhos variados
pinado e colado

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

COLEÇÃO BRIS

BRIS FLOW CUMARU
19x25x900 a 3000mm

BRIS FLOW TAUARI
19x25x900 a 3000mm



deck
paineis
forros
fachadas

uso externo
acabamento em óleo ou verniz
fêmea-fêmea 4 lados
tamanhos variados
parafusado em barrote com presilha

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

COLEÇÃO OUTDOOR

DECK CUMARU
19x50x1500 a 3000mm
19x70x1500 a 3000mm
19x100x1500 a 3000mm

DECK ITAUBA
19x50x1500 a 3000mm
19x70x1500 a 3000mm
19x100x1500 a 3000mm

DECK TECA PURO CERNE
19x70x1500 a 3000mm



BRIS CONNECT CUMARU
PROJETO JT STUDIO
FOTO MCA STUDIO 



BRIS CONNECT CUMARU
PROJETO EDUARDA TONIETTO
FOTO MCA STUDIO 



BRIS FLOW CUMARU
PROJETO JT STUDIO
FOTO MCA STUDIO 



BRIS CONNECT CUMARU
PROJETO EDUARDA TONIETTO
FOTO MCA STUDIO 



DECK CUMARU
PROJETO EDUARDA TONIETTO
FOTO MCA STUDIO 



DECK CUMARU
PROJETO JOÃO ARMENTANO
FOTO JOÃO PAULO OLIVEIRA





Localizada na Finlândia, LUNAWOOD nasceu 
em 2010 com o objetivo de criar uma madeira 
premium resistente à áreas externas e 
compatível com todos os tipos de clima. Presente 
em 40 países, a empresa possui uma produção 
anual de 155.000m3 de madeira termotratada. 

MADEIRA 
TERMOTRATADA



LUNA TRIPLE SHADOW
32 X 140 X 3000 A 5400

LUNA SHP PROFIX OXIDADO 
26 × 117 X 3000 / 3600 A 5400

LUNA SHP PROFIX 2
26 × 117 X 3000 / 3600 A 5400

MADEIRA TERMOTRATADA

Performance industrial, 
sustentabilidade e solução 
para arquitetura e design de 
interiores combinados em um 
único produto tornam a marca 
LUNAWOOD referência mundial 
em acabamentos de madeira 
natural. 

Posicionada como uma 
curadoria de produtos naturais, 
a NEOBAMBU, traz mais uma 
novidade para o mercado 
brasileiro, madeiras naturais 
termo modificadas. 

Com a proposta de ser mais 
uma alternativa às opções 
tradicionais existentes no 
mercado, a marca finlandesa já 
é uma das maiores indústrias em 
revestimentos e acabamentos 
para fachadas, decks, forros e 
painéis no mundo.

CONCEITO
DA COLEÇÃO

NATURAL



decks
paineis
forros
mobiliário
fachadas

uso interno e externo
madeira termotratada
sistemas de instalação macho-
fêmea para Triple Shadow; presilha 
para deck e parafuso pela face nos 
perfis externos
tamanhos fixos ou variados
pinado (interno)
parafusado (externo)

*solicite os manuais

dimensionalmente 
estável

resiste às 
intempéries

para todos 
os climas

Dimensionalmente estável
Ideal para diversos tipos de clima
Livre de Resinas
Não Tóxico
Sustentável
Diversos perfis para soluções
externas e internas
Alta durabilidade
Oxida naturalmente sem apodrecer

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

TABELA DE
VANTAGENS

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

LUNA SHP 19X117 mm LUNA SHP 42X140 mm LUNA SHP 42X42 mm

PERFIS ESPECIAIS



decks
paineis
forros
mobiliário
fachadas

uso interno e externo
madeira termotratada
sistemas de instalação macho-
fêmea para Triple Shadow; presilha 
para deck e parafuso pela face nos 
perfis externos
tamanhos fixos ou variados
pinado (interno)
parafusado (externo)

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

LUNA SHP 19X92 mm LUNA SHP 140X140 mm LUNA SHP PF2 26X117 mm

PERFIS ESPECIAIS

Dimensionalmente estável
Ideal para diversos tipos de clima
Livre de Resinas
Não Tóxico
Sustentável
Diversos perfis para soluções
externas e internas
Alta durabilidade
Oxida naturalmente sem apodrecer

TABELA DE
VANTAGENS

dimensionalmente 
estável

resiste às 
intempéries

para todos 
os climas



MAXXX RESORT
BARAKA ARCHITECS



DECK LUNAWOOD NATURAL



FACHADA LUNAWOOD
FOTO IVO TAVARES



FACHADA LUNAWOOD
CONDOMINIO RESIDENCIAL LITHUANIA



SOLUÇÕES COMPLETAS PARA PROJETOS





Na TimberTech os produtos PRO ™ e 
EDGE usam até 80% de material reciclado, 
enquanto os produtos AZEK usam até 
50% de PVC reciclado. Em um ano a 
empresa colocou mais de 75 mil toneladas 
de materiais reciclados nos produtos, 
impedindo que 12.500 toneladas de sucata 
fossem para aterros sanitários. As pessoas 
chamam isso de sustentabilidade. 
Chamamos de fazer a coisa certa. 

DECKS
COMPOSTOS



deck
paineis
mobiliários
fachadas

uso externo
não precisa de acabamento
fêmea-fêmea nas laterais
tamanhos variados
parafusado em barrote com presilha

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

VANTAGENS E
GARANTIA

COLEÇÃO EDGE

COCONUT HUSK
25 x 135 x 3660mm

SEA SALT GREY
25 x 135 x 3660mm

CAMADA DE PVC VIRGEM
MATERIAL RECICLADO 
BASE SEM CAPA DE PVC
25 ANOS DE GARANTIA



deck
paineis
mobiliários
fachadas

uso externo
não precisa de acabamento
fêmea-fêmea nas laterais
tamanhos variados
parafusado em barrote com presilha

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

VANTAGENS E
GARANTIA

COLEÇÃO TERRAIN

BROWN OAK
25 x 135 x 3660mm

SILVER MAPLE
25 x 135 x 3660mm

CAMADA DE PVC VIRGEM
MATERIAL RECICLADO 
BASE SEM CAPA DE PVC
30 ANOS DE GARANTIA



DECK DARK TEAK
PROJETO GRAND HYATT



SILVER MAPLE





Com uma sólida estrutura industrial, o grupo 
Decospan, que está na liderança do mercado 
europeu de madeira multilaminada a três 
gerações, chega ao Brasil. A forte tradição e 
a alta tecnologia agora com exclusividade na 
NEOBAMBU. 

TECNOLOGIA 
EM MADEIRA



CARVALHO EUROPEU DESERT 
7,2X190X1203mm

CARVALHO EUROPEU MILK 
7,2X190X1203mm

CARVALHO EUROPEU SILK 
7,2X190X1203mm

COLEÇÃO PRO CARVALHO EUROPEU

A Coleção PRO da Parky visa 
ser uma alternativa sofisticada e 
tecnológica para revestimentos 
de Carvalho. 

Leve, carrega em seu conceito 
sustentabilidade e praticidade, 
pois entre as madeiras é a que 
mais se adequa aos retrofit. A 
espessura mais fina é resultado 
de uma engenharia inovadora 
de fusão entre uma base 
extremamente resistente e 
lâmina natural da madeira.

Ideal para ambientes de alto 
tráfego, o piso ainda possui uma 
camada de titânio que previne 
contra riscos superficiais do 
cotidiano, além da tecnologia 
acqua selaing que garante a 
estabilidade do piso durante 
12 horas em casos de acidente 
com água.

CONCEITO
DA COLEÇÃO

NOVO

WB-COC-000970



CARVALHO EUROPEU IVORY 
10 X 593 X 121 mm

NOVO

pisos
paineis
mobiliários
forros

uso interno
não precisa de acabamento
click nos 4 lados
tamanhos fixos
15 anos de garantia
colado no contrapiso

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

VANTAGENS E
GARANTIA

COLEÇÃO PRO CARVALHO EUROPEU

A TECNOLOGIA DE PONTA 
APLICADA PELA FÁBRICA NOS 
REVESTIMENTOS DE CARVALHO 
PERMITEM AS VANTAGENS 
ABAIXO

camada de titânio que previne 
riscos do dia a dia

em caso de acidentes com água, 
até 12h para secar.

CARVALHO EUROPEU IVORY 
7,2X190X1203mm



FROZEN WALNUT
10X 2050 X 233 MM

NOVO

SMOKED WALNUT
10X 2050 X 233 MM

SMOKED WALNUT 
10X 2050 X 233 MM

SMOKED WALNUT 
ESPINHA DE PEIXE
10 X 593 X 121 mm

*NAS OPÇÕES FROZEN 
E STARDUST

COLEÇÃO PRO NOGUEIRA

Conhecida como diamante 
das madeiras, a nogueira é 
uma árvore nobre de origem 
europeia. 

Na Parky, a transformação 
da matéria prima natural vai 
além do uso tecnológico. A 
superficie passa por tratamentos 
exclusivos que trazem uma 
tonalidade lavada para a Frozen 
e sofisticada para a Somoked. 

CONCEITO
DA COLEÇÃO

NOVO NOVO
NOVO

NOVO

WB-COC-000970



CARVALHO EUROPEU IVORY
PROJETO LAURA ROCHA
FOTO JOAO PAULO OLIVEIRA



NOGUEIRA FROZEN 





A NEOBAMBU tornou-se matriz de três divisões de 
pisos quentes: Bambu, madeiras naturais e decks 
compósitos. A marca também identifica os pisos e 
revestimentos de bambu. 

O bambu é um piso processado, portanto mais 
estável e prático de instalar. Proveniente de uma 
gramínea, fonte rapidamente renovável, o produto 
ainda cumpre todos os requisitos para obras que 
exigem certificação sustentável. A fábrica ainda 
possui certificações de processo e os insumos 
utilizados são livres de VOC. 

REVESTIMENTOS 
DE BAMBU



DENSITA CASTANHO MATTE 
12X96X920mm

DENSITA NATURAL DEMOLIÇÃO 
12X96X920mm

FILLETO CARAMELO DEMOLIÇÃO 
12X96X920mm

DENSITA CASTANHO DEMOLIÇÃO 
12X96X920mm

COLEÇÃO CLÁSSICA

Pisos
paineis
forros
mobiliário

uso interno
acabamento em verniz
macho-fêmea nos 4 lados
tamanhos fixos
colado no contrapiso
desitá: alto tráfego

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

FSC®N002868



pisos
paineis
forros
mobiliário

uso interno
acabamento em verniz
macho-fêmea nos 4 lados
tamanhos fixos
colado no contrapiso

*solicite os manuais

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

COLEÇÃO COLOR

COLOR URBAN
12X96X920mm

COLOR PRETO NANQUIM
12X96X920mm

FSC®N002868



COLEÇÃO MOBILE

DENSITA NATURAL 
0,5X430X2500mm

FILLETO CARAMELO 
0,5X430X2500mm

NODO CARAMELO 
0,5X430X2500mm

DENSITA CASTANHO 
0,5X430X2500mm

Portas
paineis
forros
mobiliário

uso interno

O QUE PODEMOS 
REVESTIR?

As folhas laminadas de bambu são 
utilizadas em mobiliários, paineis e 
forros. Não recomendamos cola-las 
diretamente em alvenaria ou gesso. 
Existe a necessidade do uso de uma 
chapa de madeira/MDF para este fim. 

As cores são naturais e os vernizes 
podem alterar a tonalidade do produto. 

É de responsabilidade da marcenaria 
fazer o teste para o cliente aprovar.



DENSITA CASTANHO MATTE
PROJETO ARTHUR CASAS
INTERIORES NOURA VAN DIJK
FOTO FERNANDO GUERRA



DENSITA CASTANHO DEMOLIÇÃO



PRETO NANQUIM
PROJETO JOAO ARMENTANO



DENSITA CASTANHO
PROJETO CONSUELO JORGE



MOBILE FILLETO CARAMELO



MATRIZ

Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1280
Jd. América – São Paulo/SP - CEP 01442-000 

Showroom: +55 11 5565.9029

NEOBAMBU.COM.BR


