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Optima®

Para 
projetos 
únicos.
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Recomendado para os segmentos:



É um piso vinílico homogêneo que oferece o melhor para seus 
projetos. Sua tecnologia iQ representa o que há de mais moderno 
em pisos: alta qualidade, baixo custo de conservação e durabilidade 
única.

São 38 cores dividas em três coleções: Classic Colours, Nature Colours 
e Urban Colours. Perfeitas para proporcionar um design exclusivo e 
criar paginações criativas com um toque contemporâneo em todos 
os ambientes.

Sem cera e sem polimento por toda a vida útil do produto, o iQ 
Optima® possui o melhor custo de ciclo de vida do mercado, e por 
esse motivo é o piso vinílico mais utilizado em todo o mundo. A 
superfície do iQ Optima® é menos porosa, o que facilita a limpeza 
de manchas e sujeiras. Seu processo de conservação é tão simples 
que proporciona uma economia de até 30% em relação aos métodos 
comuns de limpeza. E não é só economia de tempo e dinheiro: o uso 
de água e produtos químicos também é reduzido. Sua excelente vida 
útil, a qualidade comprovada ao longo do tempo e o custo reduzido 
de conservação garantem que você tenha uma aplicação livre de 
problemas por muitos e muitos anos.

iQ Optima®. Para projetos únicos!
Indicado para áreas de tráfego comercial pesado, como hospitais, 
clínicas, laboratórios, escolas, lojas, escritórios, entre outros.

Desempenho dos produtos iQ:
• Não requer cera nem polimento por toda a vida útil.
• Maior proteção contra manchas e sujeiras.
• Restauração da superfície com polimento a seco:
 - Repara micro-arranhões através do aquecimento da superfície.
 - Promove brilho leve sem a necessidade de cera ou spray-buffing.
 - Melhora a dureza da superfície e consequentemente sua resistência 
à abrasão.

Benefícios:
• Sem polimento. Sem cera. Somente dry buffing durante a vida útil do 
piso.
• Redução do uso de água e produtos químicos na conservação do 
produto.
• Economia de até 30% - o melhor custo de ciclo de vida do mercado.
• Aspecto original preservado.

Optima®

GARANTIA

Ao escolher o iQ Optima®, você tem a garantia Tarkett de 
10 anos*.
*Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.



Faça uma escolha equilibrada.
Na Tarkett, a sustentabilidade não é apenas uma teoria, mas algo que 
colocamos em prática todos os dias na nossa forma de fabricar produtos. São 
quatro áreas em foco para os clientes realizarem escolhas equilibradas:

Escolha materiais 
naturais e 
renováveis, sempre 
que possível

Escolha 
revestimentos 
produzidos com 
menos recursos

Prefira produtos 
mais saudáveis e   que 
contribuam para criar 
espaços mais agradáveis

Participe ativamente 
da reciclagem e 
reutilização dos 
produtos.

Optima®

Cordão de Solda Multicolor
O Cordão de Solda Multicolor, exclusividade da Tarkett, possui o mesmo padrão 
do piso e, por isso, fica impercepítvel na instalação. Utilize o Cordão de Solda 
Multicolor com o iQ Optima® para obter um visual único.

A 
82

1

 3242821()

 CS Multicolor 1290032
 CS Liso 9414036

Confira todas as cores das coleções de 
iQ Optima® Natural em www.tarkett.com.br

CS Multicolor CS Liso
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Nature Colours
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() Consulte estoque.

(s) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos. Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

A: referente à cor de acessórios.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor, para cordão de solda liso consultar a ficha técnica.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.
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www.tarkett.com.br

Fademac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 08000 119 122

Natural

54%

Reciclável
Conteúdo Reciclado

100%
25,5%
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