
Informação do Produto



GARANTIA DIVINA CORK WALLS
A garantia dos revestimentos de parede Divina Cork Walls  assegura que os respetivos produtos vão de encontro aos padrões de qualidade 
determinados pela Divina Cork Walls, especificados para cada linha de produtos.

GARANTIA VITALÍCIA ESTRUTURAL DOS REVESTIMENTOS DIVINA CORK WALLS 

Quando vendidos como novos por revendedores autorizados, garantimos ao primeiro utilizador final que revestimentos de parede Divina Cork Walls 
estão livres de defeitos de material ou de fabrico, ao longo de sua vida útil.

Esta garantia vitalícia estrutural dos revestimentos Divina Cork Walls é limitada pelos termos e condições estabelecidos na referida garantia. Por favor, 
leia os termos e condições para obter informações completas e limitações desta Garantia Divina Cork Walls. 

GARANTIA ADICIONAL DOS REVESTIMENTOS DIVINA CORK WALLS

Todos os materiais de revestimentos de paredes, quando colados a uma superfície respeitando os procedimentos de aplicação e adesivos 
recomendados, estarão cobertos por garantia num período de cinco (5) anos, apenas contra defeitos de fabrico. 

Se os defeitos forem reclamados e substanciados durante este período, e se a documentação apropriada for apresentada ao fabricante  com o 
respetivo comprovativo de data de venda assim como indicação do respetiva adesivo utilizado e indicação da tipologia de superfície onde o material foi 
aplicado, o fabricante substituirá o material. 

Este é um resumo da Garantia Divina Cork Walls. Para aceder à versão completa, por favor veja na embalagem do produto ou descarregue a mesma 
no site www.sedacor.com.



A cortiça é a casca do sobreiro, a nobre árvore “Quercus Suber”, que tem uma vida útil de mais 
de 200 anos. A cada 9 anos esta casca  é extraída num processo antigo e natural, que não corta 
ou fere a árvore. A cortiça é um material 100% natural, sustentável e reciclável, com qualidades 
incomparáveis   que podem ser usadas em inúmeras formas, formas e propósitos.

A floresta de sobro (cortiça) tem uma surpreendente capacidade de absorver CO2 da atmosfera. 
Estima-se que ele pode absorver até 14 milhões de toneladas de CO2 por ano. A indústria da cortiça 
e todos os seus produtos demonstram que o desenvolvimento sustentável pode não ser utopia, mas 
sim uma realidade.

A Sedacor é uma empresa do Grupo JPS Cork, que tem desenvolvido a sua atividade  na indústria da 
cortiça desde 1924. Implementámos um modelo de negócio vertical, que integra floresta, fabrico, 
investigação e desenvolvimento, bem como distribuição.

A floresta de sobreiro é onde encontramos não só as matérias-primas para a nossa indústria, mas 
também a inspiração e a atitude para um desenvolvimento equilibrado, combinado com uma atitude 
pioneira e de constante inovação.

Como resultado, temos crescido como organização e desenvolvido uma grande variedade de 
produtos  e soluções de cortiça, que são a razão para o nosso sucesso nos mercados nacional e 
internacional.

Nas nossas unidades, a cortiça é transformada em novas e ecologicamente amigáveis formas; desde 
rolhas de cortiça até granulados de cortiça, desde produtos para calçado até isolamento acústico e 
térmico, de pavimentos e revestimentos de paredes a tecidos.

Evoluímos ... na capacidade de produção, na qualidade e na diversidade de produtos, através 
de um grupo de empresas estrategicamente organizadas em áreas de negócio essenciais e 
complementares.

Ultrapassámos barreiras, introduzimos a cortiça em novos negócios e sectores e, ao fazê-lo, 
tornamo-nos num dos líderes mundiais na indústria da cortiça.

Ao manter as características da cortiça natural e aplicar a inovação, são criadas novas possibilidades 
num longo ciclo de sustentabilidade.

Essa é a beleza de nossos produtos.

Somos visionários.
Somos inovadores.
Somos a SUA solução global de cortiça.




