
 
A cada dia as empresas fabricantes de papeis para pisos tentam recriar papeis 

que imitam por exemplo madeira natural. Um madeira natural por sua vez não tem uma 
cor, uma tonalidade uniforme pois trata-se de algo que a natureza criou. 

                        Uma árvore daquelas gigantes que 10 pessoas de mãos dadas são necessárias 
para abraça-la na natureza tem veios em locais diferentes, nós e tonalidades diferentes até por 
que em uma arvore desta dimensão o sol bate de um lado e de outro não as vezes tendo tons 
mais escuros ou claros. 
                        Ao ser cortada para por exemplo ser feita uma mesa, está mesa terá uma 
quantidade enorme de informação de desenhos, tonalidades entre outros.  
                        Isto também se aplica para muitos modelos de papeis para piso.  
                        Uma amostra pequena que está em um catalogo ou mesmo uma amostra de 
mão que é um pouco maior muitas vezes não mostram detalhes que em uma régua inteira ou 
que em algumas réguas constam.  
                        Em uma cor há diferença inclusive de régua para régua podemos haver até 10 
desenhos diferentes por cor. 
                        Tudo isto para explicar que réguas da mesma cor, sim tem desenhos diferentes, 
tonalidades entre outros. 
 

PVC 5mm da linha Supreme cor Tacama 
                        Trata-se de uma cor muito clara onde muitos tem a impressão que a mesma é 
uniforme, é lisa quase branca. 
                        Porém ela possui traços, tons em algumas peças de cinza, rosados entre outros, 
ou seja, ela não é um branco puro.  
                        Há réguas mais claras sem a presença do cinza ou rosa, há réguas com pouca 
presença de cinza ou rosa, como também há réguas com uma presença mais marcante do 
cinza ou rosa deixando a régua mais escura.  

 
PVC 5mm da linha Supreme cor Lobato 

                        Trata-se de uma cor nova que traduz exatamente réguas com designer 
diferentes.  
                        Réguas mais claras e mais escuras. 
                        Réguas com nós e sem nós.  
                        Réguas com veios de madeira e sem veios. 
                        Réguas inclusive com algumas riscos claros em partes do desenho.  
                        Tudo isto faz parte da cor, do designer do material e como já mencionamos 
veem espalhados dentro das caixas, algumas mais outras menos.  
                        Frisamos que não podemos selecionar réguas. Este serviço se feito pela loja 
depois não pode ser devolvido pois por exemplo não podemos aceitar 20 réguas com um nó 
especifico que um cliente não aceitou para enviar tudo a um outro cliente.  

 
                        SPC 4mm da linha Ilumine Pasquim e Benzoar 
                        Estas duas cores traduzem muito o que estamos informando. 
                        Além dos veios e nós há diferença de tonalidade entre réguas na tentativa de 
imitar a natureza. 
                        Há réguas com veios e sem veios, há réguas com nós e sem nós, há réguas 
mais claras e réguas mais escuras. 

                               Estas duas cores são as principais cores que teem réguas bem mescladas, 
bem diferentes entre elas com réguas muito diferentes mesmo.  
                               Caso seu cliente queira uma cor homogenia, uma cor apenas exatamente do 
pedaço de amostra que ele viu estas duas cores definitivamente não são cores apropriadas a 
ele.  
 
                               PVC 3mm da linha Square Cimentum, Concretum e Stone 
                               Há placas com detalhes esbranquiçados e há placas sem estes detalhes.  

Há placas mais claras e outras mais escuras imitando exatamente quando é 
feito o cimento queimado original  



Esta é uma linha não homogênea e caso o cliente queira isto está linha não é a 
ideal.  

                                                    
                        Estes são alguns exemplos para que possamos ter um entendimento melhor de 
como funciona a formulação de uma cor, mas há outros exemplos de cores que também tem 
variação mesmo não sendo citados acima.   

 

                               A Ospe não pode abrir caixa e ficar escolhendo régua por 
régua, peças que não tenham nós ou que por exemplo que tenham a 
mesma tonalidade de veio entre outros. 
                        Isto deve ser informado claramente ao cliente final para 
que não tenhamos problemas visto que estes tipos de diferenças não são 
considerados problemas de fabricação e não estão dentro da garantia 
para serem trocados. 

 
O mais importante deste e-mail é lembrar que como os pisos 
teem réguas diferentes não dá para esperar que uma 
amostra de mão pequena ou mesmo uma régua inteira 
contenha todas as informações de tonalidade e designer de 
uma cor. Uma amostra pode não ter um nó, não ter um veio, 
não ter uma ou várias marcas o que não significa que a cor 
não tenha.  
Para isto temos um showroom exposto na Ospe que está a 
disposição de todos para averiguação.  

  
 

 

 


