
Vista o seu ambiente com 
o carpete modular Lees



Carpete com Design Modular

Os carpetes em placas Lees são ideais tanto para ambientes 
movimentados - como aeroportos, hospitais, hotéis, comércios e 
edifícios corporativos - quanto uma ótima opção para residências, 
pois oferecem múltiplas opções de padrões, estampas e cores para 
uma decoração personalizada. 

Com a placa é possível utilizar dois ou mais padrões na mesma 
instalação, formando ambientes mais modernos e diferenciados.

Conforto, Praticidade e Portabilidade

O carpete proporciona um ambiente mais aconchegante, pois absor-
ve sons e reduz ruídos, melhorando a acústica do ambiente. A elas-
ticidade das fibras garante um piso antiderrapante, que amortece 
quedas e é mais confortável ao andar.

A modularidade das placas, proporciona praticidade no manuseio 
e permite diversas formas de instalação, além da possibilidade de  
se armazenar algumas peças para reposição. Caso haja mudança  
de endereço pode-se levar as placas para instalação em outro lugar 
e não perder o produto, o que não acontece no carpete em rolo.

Qualidade e resistência.
Tecnologia desenvolvida 
para suportar alto tráfego. 
A Atec é representante exclusiva da Lees no Brasil, reconhecida 
internacionalmente pela excelência e qualidade na fabricação 
de carpetes corporativos, comerciais e residenciais. Com uma 
grande gama de cores e estampas, o carpete modular permite 
agilidade na manutenção e proporciona uma infinidade de com-
binações e formatos. 



Ecologicamente Correto

O carpete Lees dura mais e pode ser completamente reciclado 
no fim de sua vida útil. Seu processo de fabricação, além de ser 
mais eficiente e limpo, utiliza matérias recicláveis e renováveis, 
diminuindo o uso de substâncias petroquímicas. Confeccionados 
com termoplástico, não utilizam nenhum produto químico prejudicial 
e contribuem para obtenção de Créditos LEED®.

A metragem necessária para a instalação do carpete modular Lees é 
menor, pois o percentual de perda é mais de 10% inferior ao carpete 
em rolo. Menos desperdício e mais economia.

Durabilidade e Limpeza

Com tingimentos Solution Dyed ou proteção Duracolor®, são mais 
resistentes à manchas e desgastes de cor mantendo uma aparência 
nova por mais tempo. Sua manutenção é mais simples e mais barata 
do que o carpete em rolo, pois quando existe qualquer tipo de 
mancha ou derramamento de líquido, basta retirar a placa para fazer 
a limpeza e, enquanto isso, colocar outra placa no lugar.

Tecnologia resistente a resíduos sólidos que não 
retém sujeira ou umidade, o que auxilia em uma 
aspiração mais efetiva. 



O carpete em placa Lees é:

• antibacteriano, antiácaro, antimofo

• 100% nylon, não fica marcado

• fácil de instalar e reinstalar

• garantia para vida toda

Certificações
• LEED®

• CRI Green Label and Green Label Plus
• NSF 140 - 2007
• ISO 9001:2000
• ISO 14001:2004

 Datum ModularAccountable II Modular Caliber Modular FirstStep Modular

Sector ModularFluid Form Modular Jacket Modular Spatial Modular

Variegated Grid ModularStarting Point Modular The Groove Modular
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