
 

 Guia de Selos e Rótulos - Carpetes 

 

  

Empresa Certificada ISO 9001:2008 
A SGS, órgão certificador credenciado pelo INMETRO e de reconhecimento Internacional, foi responsável pelas 

auditorias realizadas no Sistema de Gestão da Qualidade da Beaulieu do Brasil. A equipe de auditores da SGS, 

concluiu que a Beaulieu do Brasil estabeleceu e mantém seu sistema de gestão conforme com os requisitos da 

Norma ISO 9001:2008. O objetivo da ISO 9001:2008 é prover confiança de que o fornecedor, nesse caso, a 

Beaulieu do Brasil, poderá suprir, de forma consistente e repetitiva, bens e serviços de acordo com o pedido 

do cliente. Estamos felizes por esta conquista, pois representa o reconhecimento do nosso trabalho e a certeza 

de que estamos caminhando para a Qualidade Total. 

Empresa Certificada ISO 14001:2004 
A ISO 14001 é uma norma internacionalmente reconhecida que define o que deve ser feito para estabelecer 

um Sistema de Gestão Ambiental efetivo. A norma é desenvolvida com objetivo de criar o equilíbrio entre a 

manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental; com o comprometimento de toda a 

organização. 

Selo de garantia de fabricação - Rolo 
Os carpetes em rolo fabricados pela Beaulieu do Brasil que possuem este selo são garantidos por um período 

de 5 (cinco) anos contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto. 

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de 

fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Eventuais variações não afetarão a qualidade e a 

performance dos nossos produtos. Não estão cobertos por nenhuma das garantias: cortes, queimaduras, 

rasgos ou danos causados por uso indevido, transformação de carpetes para uso como tapetes, aplicação de 

produtos e/ou métodos de limpeza impróprios, problemas decorrentes da umidade e/ou irregularidades do 

contrapiso, descolamentos causados por fenômenos naturais (enchentes, inundação, etc), vazamento 

hidráulico, umidade e/ou alcalinidade do contrapiso, instalação em áreas impróprias não condizentes com a 

especificação do produto, exposição ao calor extremo, descoloração por exposição direta à luz solar, manchas 

causadas por excrementos de animais, ausência de protetores sob cadeiras com rodízios, ausência de testeiras 

em escadas, limpeza e manutenção inadequadas e má instalação do produto. 

Selo de garantia de Performance - Rolo 
Os carpetes em rolo fabricados pela Beaulieu do Brasil que possuem este selo, são garantidos por um período 

de 10 (dez) anos, a partir da data original da compra do produto, desde que a instalação e manutenção sejam 

realizadas adequadamente. Esta garantia de performance garante que o produto manterá no mínimo 90% do 

fio. Não estão cobertos por nenhuma das garantias: cortes, queimaduras, rasgos ou danos causados por uso 

indevido, transformação de carpetes para uso como tapetes, aplicação de produtos e/ou métodos de limpeza 

impróprios, problemas decorrentes da umidade e/ou irregularidades do contrapiso, descolamentos causados 

por fenômenos naturais (enchentes, inundação, etc), vazamento hidráulico, umidade e/ou alcalinidade do 

contrapiso, instalação em áreas impróprias não condizentes com a especificação do produto, exposição ao 

calor extremo, descoloração por exposição direta à luz solar, manchas causadas por excrementos de animais, 

ausência de protetores sob cadeiras com rodízios, ausência de testeiras em escadas, limpeza e manutenção 

inadequadas e má instalação do produto. 

Qualidade ABNT Ambiental 
O Programa de Rotulagem Ambiental da ABNT foi desenvolvido para apoiar um esforço contínuo para 

melhorar e/ou manter a qualidade ambiental através da redução de consumo de energia e de materiais, bem 

como a minimização de impactos de poluição gerados pela produção, utilização e disposição de produtos e 

serviços. Qualidade Ambiental ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

ABRITAC 
A Associação Brasileira das Indústrias de Tapetes e Carpetes (ABRITAC) representa o segmento têxtil que reúne 

60 empresas de pequeno, médio e grande porte, instaladas em diversas regiões do País. Trata-se de uma força 

produtiva que emprega aproximadamente 4 mil trabalhadores e fatura cerca de R$ 840 milhões por ano.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.beaulieu.com.br 

Green Building Council Brasil 
O Green Building Council Brasil, criado em julho de 2007, é uma organização não governamental criada para 

auxiliar no desenvolvimento da indústria da construção sustentável no País, utilizando as forças de mercado 

para conduzir a adoção de práticas de Green Building em um processo integrado de concepção, construção e 

operação de edificações e espaços construídos. Seus grandes desafios para os próximos anos são a 

consolidação de um programa educacional a nível nacional, a celebração de parcerias estratégicas para 

alavancar as atividades da ONG em território nacional, integrar todos os agentes do mercado de forma a 

propiciar um ambiente favorável à construção sustentável, seja frente incentivo fiscal ou financeiro, como 

também através da conscientização do cliente final de todo o processo, além de disseminar a certificação LEED 

adaptada à realidade brasileira, de forma a aumentar a eficácia do referido sistema no país.  

Coração Verde Beaulieu 
Acreditamos em um desenvolvimento sustentável e economicamente viável, socialmente responsável e 

culturalmente aceito. Esse é um compromisso construído e alcançado com ações práticas em nosso dia a dia. 

Fabricação no Brasil 
Produtos à pronta entrega fabricados com orgulho no Brasil.  

Green Label Plus 
O selo Green Label Plus®, emitido pelo instituto americano CRI (The Carpet and Rug Institute) certifica 

produtos com baixa emissão de orgânicos voláteis (VOC´s). Produtos com este selo atendem às exigênciadas 

conceituadas construções verdes (Green Building) e garantem uma qualidade de vida saudável em ambientes 

internos.  

Exclusiva Proteção 
Pellan é um filme invisível aplicado no carpete que dificulta a penetração de resíduos líquidos e retém a sujeira 

na superfície, tornando a limpeza rápida e prática.  

Resistain - SDN 
Nylon de última geração, Resistain® é tinto em massa, evitando o processo pós tingimento tornando a 

fabricação mais sustentável. Resistain® tem maior solidez de cor, durabilidade prolongada e excelente 

performance. 

Silvercare 
Silvercare é um sistema de longa duração, a base de íons de prata que penetram profundamente e envolvem 

as fibras do carpete, oferecendo uma camada antibacteriana que inibe a proliferação de bactérias. 

SoftBac - Acabamento de última geração para carpetes 
Desenvolvida com a mais alta tecnologia disponível, Soft Bac tem inúmera propriedades: • Livre de arranhões 

• Maior flexibilidade • Indicado para qualquer tipo de instalação • Melhor isolamento térmico e acústico • 

Altamente resistente • Emendas com acabamentos menos visíveis. IMPORTANTE: Proibida a aplicação de cola 

no sistema ‘'chuveirinho’'. Adesivos à base de solvente não são recomendados. 

Stainproof - Carpete à prova de manchas 
Os carpetes da Beaulieu que têm o selo Stainproof Miracle Fibre® são à prova de manchas e de rápida e prática 

manutenção. Peça uma demostração na revenda mais próxima. 


