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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 uso em área comercial 
Os pisos vinílicos heterogêneos LVT comercializados 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. Esta garantia é válida somente para produto com aplicação para uso comercial. 

Não estão cobertos por esta garantia: danos causados por uso indevido, aplicação de produtos e/ou métodos 

de limpeza inadequados, impactos e danos causados no transporte e armazenamento. Danos como cortes, 

queimaduras ou abrasão por objetos quentes. Vazamento de aparelhos e/ou equipamentos com substâncias 

químicas nocivas ao produto. Defeitos decorrentes de má instalação do produto, modificação, reparos, serviços 

prestados por instaladores não qualificados ou preparação inadequada do contra piso. Instalação em áreas 

impróprias não condizentes com a especificação do produto. Danos como arranhões e riscos causados por 

arrastar móveis e outros objetos, ausência de protetores de pisos nos móveis, furos ou depressões ocasionadas 

por pregos de sapatos de salto. Manchas, descoloração, estufamento, bolhas, frestas nas juntas, 

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

hidráulico, umidade e/ou alcalinidade do contrapiso. Exposição ao calor extremo, exposição contínua e direta 

à luz solar. 

Selo de garantia de uso em área residencial 
Os pisos vinílicos heterogêneos LVT comercializados pela Beaulieu do Brasil que possuem este selo, são 

garantidos por um período de 10 (dez) anos contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data 

original da compra do produto. Esta garantia é válida somente para produto com aplicação para uso 

residencial. Não estão cobertos por esta garantia: danos causados por uso indevido, aplicação de produtos 

e/ou métodos de limpeza inadequados, impactos e danos causados no transporte e armazenamento. Danos 

como cortes, queimaduras ou abrasão por objetos quentes. Vazamento de aparelhos e/ou equipamentos com 

substâncias químicas nocivas ao produto. Defeitos decorrentes de má instalação do produto, modificação, 

reparos, serviços prestados por instaladores não qualificados ou preparação inadequada do contra piso. 

Instalação em áreas impróprias não condizentes com a especificação do produto. Danos como arranhões e 

riscos causados por arrastar móveis e outros objetos, ausência de protetores de pisos nos móveis, furos ou 

depressões ocasionadas por pregos de sapatos de salto. Manchas, descoloração, estufamento, bolhas, frestas 

nas juntas, descolamentos, entre outros, causados por fenômenos naturais (enchentes, inundação, etc), 

vazamento hidráulico, umidade e/ou alcalinidade do contrapiso. Exposição ao calor extremo, exposição 

contínua e direta à luz solar.  

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. 

ENP 336 
Avaliação e certificação de desempenho ambiental.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Revestimentos ambientalmente preferíveis 

Produto 100% reciclável e com 25% de material reciclado em sua composição 

Floorscore 
Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis conforme padrões exigidos. Contribui para a boa 

qualidade do ar interior.  
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Fonte: www.beaulieu.com.br 

VOC 
Produto com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC's) 

BBA 
Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações.  

Nano Silver 
Antibacteriano aquoso à base de nanopartículas de prata.  

Resistividade elétrica 
 

Polyflor 
Produto importado fabricado por Polyflor. Consulte o site do fabricante: www.polyflor.com 

Polyflor Pur 
Produto com fungicida incorporado e reforço de poliuretano, não necessita encerar durante toda vida útil  

Polyflor Pur Reforçado 
Tecnologia aplicada na superfície do piso que facilita a limpeza, reduz o uso de produtos químicos e consumo 

de água.  


