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HiLite floors 
para efeitos que impressionam

HiLite floors – em casa sobre todo o tipo de  
suportes.
Betão, betonilha ou revestimentos antigos… - existem  
inúmeros suportes que podem ser refinados com recurso  
aos HiLite floors. Para além disso pode ainda escolher  
a rugosidade da superfície: desde totalmente liso a  
antiderrapante tudo é possível.

HiLite floors – pavimentos exclusivos de aplicadores 
selecionados.
Os HiLite floors apenas são aplicados por empresas  
especializadas e formadas para o efeito. Só assim é possível 
garantir que o seu pavimento, projetado individualmente, é 
aplicado como o idealizou. Por esse motivo os HiLite floors 
apenas são comercializados por revendedores selecionados.

HiLite floors – características excecionais.
Através de diferentes camadas de resinas de reação,  
experimentadas e testadas, é possível realizar vários tipos de 
acabamento. Para as empresas especializadas a aplicação 
dos HiLite floors é simples de executar.  

 HiLite floors é:
• Projetado individualmente
• Resistente a fortes cargas
• Resistente à fissuração com recurso à Elastikmembran
• Sem juntas
• Amiga do ambiente
• Testado pelo AgBB 

HiLite floors, áreas de aplicação:

Indústria:
• Áreas de exposição/Showrooms
• Armazéns
• Centros Comerciais
• Superfícies de venda
• Montras de lojas
• Galerias
• etc.

Particular:
• Garagens
• Caves
• Escritórios
• Sanitários
• etc.

HiLite floors
o pavimento genialmente exclusivo
para uma liberdade criativa única

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Gabinete e exposição técnica Langenfeld
Telefon +49 (0) 2173 8956840, Fax +49 (0) 2173 8956850
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HiLite floors
Para áreas de  
apresentação que  
atraem olhares.

Com o pavimento HiLite floors, para áreas de apresentação  
exclusivas e ao mesmo tempo resistentes, agora ainda pode dar 
mais liberdade à sua imaginação. Descubra as novas ideias e 
designs deste sistema de revestimento para pavimentos, à base 
de resinas de reação totalmente livre de solventes, que cumpre 
com os requisitos mais exigentes – também em termos criativos.

Stands de automóveis, feiras, lojas comerciais, corporate stores 
ou garagens de colecionadores de clássicos – HiLite floors  
dá requinte a todas as superfícies. Mas também divisões como 
halls de entrada, exposições ou áreas de escritório ganham 
elegância e exclusividade. Para arquitetos e arquitetos de  
interiores os HiLite floors representam uma forma totalmente  
inovadora para dar liberdade à sua criatividade.

HiLite floors Design
para uma liberdade criativa que surpreende.

HiLite floors lumina
para um efeito fluorescente que perdura

O nosso “HiLite” especial são os pavimentos fluorescentes 
com efeito lumina. HiLite floors lumina absorve a luz,  
armazena-a e volta a libertá-la na escuridão. Desta forma 
é possível criar efeitos inovadores e únicos. Crie pontos  
de luz, deixe brilhar áreas completas ou crie um efeito  
surpresa incorporando o lumina “effekt” no seu revestimento. 
Diga-nos quais são as suas ideias em termos de cor e  
acabamento e nós realizámos o seu pavimento HiLite floors 
individual. 

HiLitefloors lumina durante o dia…

Flocos

Uni

Técnica dos esponjados

Granulado

… e à noite.

HiLite floors design permite-lhe ter a liberdade criativa que  
precisa: crie o seu pavimento na combinação de cores que  
desejar. Dê brilho e exclusividade às superfícies ou decore o  
seu pavimento individualmente com logotipos ou frases  
inspiradoras. Em termos de design não existem limites - apenas 
a sua imaginação.

Técnica dos esponjados

Técnica de marmorização

Técnica de brilho holo

Técnica de vertimento

Técnica de estruturados

Técnica de brilho glitter
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