
Mais do que Pisos Elevados

Desenhos de Layout Vendas e Assistência Técnica Multilíngue

Assistência de Instalação em Campo Testes e Desenvolvimento de Novos Produtos

O único produto para mezaninos que oferece mais do que pisos elevados

Serviços, Pesquisa, Engenharia, Testes e Desenvolvimento de 
Produtos que Tornam ResinDek® Mais do que Pisos Elevados!

A Cornerstone Specialty Wood Products torna fácil para você obter especificações precisas, 
desenhos e citações ao planejar e construir seu piso elevado.

Desenhos de Layout
Quando você precisar de ajuda no planejamento 
e estimativa de seu piso elevado, o departamento 
de engenharia da Cornerstone Specialty Wood 
Products pode fornecer-lhe desenhos que otim-
izam os materiais e fornecer várias cotações com 
diferentes opções de paineis ResinDek®.

Com o andamento do processo de instalação de-
senhos adicionais e instruções estão disponíveis 
para ajudá-lo com instalações livres de erros. 
Instruções de instalação estão disponíveis em 
inglês, francês, espanhol e Português. 

Teste e Desenvolvimento de  
Novos Produtos 
Sempre há um teste de produto sendo con-
duzido no departamento de engenharia da 
Cornerstone Specialty Wood Products, a nível 
interno ou ou externo. A equipe da Cornerstone 
Specialty Wood Products nunca para de avaliar e 
testar novas abordagens para pisos elevados.

Com este recurso, vários clientes resolveram 
seus problemas existentes e novos desafios com 
a ajuda da atitude de “podemos fazer melhor”da 
Cornerstone Specialty Wood Products.

Engenheiros revisam layout de 
uma plataforma estrutural

Um pesquizador da Univer-
sidade de Ohio State mede 
choque tibial sobre um 
mezanino ResinDek®



Instalação e Assistência de Campo 
Ao contrário de outras empresas, nosso apoio não 
termina com o recebimento de seu produto de 
piso elevado.

Seja um projeto complexo, ou apenas o início, 
queremos que seus painéis ResinDek® sejam 
instalados corretamente para a sua total satisfação.

10 Anos de Garantia do Produto
A garantia de 10 anos dos produtos ResinDek® é 
superior que a do resto na indústria, porque man-
tém você protegido após a instalação (quando instalado, carregado e mantido corretamente). 

ResinDek® é instalado no lugar de várias outras opções, 
porque os concorrentes não se comprometem com 
seus próprios produtos para pisos elevados. Tudo bem 
para nós! — Gostamos de ajudar e deixar um belo piso 
elevado de passagem.

Presença Global
Cornerstone Specialty Wood Products recentemente vendeu e entregou painéis para pisos 
elevados ResinDek® para Argentina, Brasil, Canadá, Chile, França, Alemanha, Irlanda, 
México, Panamá, Peru, Romênia, Reino Unido e Escócia.

Preparamos desenhos AutoCAD® para cada contâiner enviado para otimizar o ta-
manho do painel e para reduzir os custos de transporte de carga. Tiramos fotos de cada 
contâiner carregado antes do embarque, para sua conveniência de envio e recebimento.

Documentos personalizados de envio são preparados para cada recipiente para garantir 
precisão e indicar claramente a localização do produto.

Se não temos alguém no local para apoia-lo, encontrará alguém que foi treinado por 
nossa equipe nas instalações para solucionar problemas ou enviaremos um especialista.

ResinDek® Benefícios 3E
Painéis ResinDek® foram desenvolvidos e projetados 
para ser ambientalmente sustentáveis, ergonomica-
mente amigável durante instalações e para trabalhar 
encima depois de instalado. Economicamente Resin-
Dek® poupa-lhe dinheiro por causa das opções e a 
durabilidade do produto. 

Nosso acreditamos fortemente que piso elevado é mais do que um painel dos especialistas, 
é uma equipe de especialistas que você recebe quando compra ResinDek®!

Um engenheiro traballhando 
em assistência de campo

E rgonômico 
conômico 
cológico 

Toll Free: 888.755.3048
Tel: 513.772.5560
Fax: 513.772.5561
www.resindek.com

©2016 Cornerstone Specialty Wood Products, LLC™ 
Todos os direitos reservados. Cornerstone Specially Wood Products, LLC™ LLC, a 
logomarca Cornerstone, a logomarca da garantia de 10 anos, ResinDek, The Panel of 
Experts, Xspan, TriGard™, Diamond Seal 2™ e Invisi-Loc são marcas registradas da 
Cornerstone Specialty Wood Product®.

4  Vendas e assistência técnica 
multilingue 

4  Orientação no local da  
instalação

4  Informações ResinDek 
Atualmente, disponível em 
Espanhol, Francês,Português  
e Inglês

Serviços Internacionais que Oferecem Mais do que Pisos Elevados

            Acabamentos disponíveis
  Limites de cargas  Sem 
 Nome do produto de Paleteiras** Espessura acabamento GDS2 ESD TriGard™

  ResinDek® LD Até 907 Kgs 19 mm � � � �

 ResinDek® SD Até 1134 Kgs 19 mm  � � � �

 ResinDek® MD Até 1588 Kgs 19 mm n/a � � �

 ResinDek® HD Até 2040 Kgs 19 mm n/a � � �

 ResinDek® MAX Até 3629 Kgs 38 mm  n/a � � �

 ResinDek® Xspan®* Até 1361 Kgs 28 mm  n/a � � �

 ResinDek® Xspan FR®* Até 1723 Kgs 28 mm  n/a � � � 

 Painéis para pisos elevados ResinDek®

 Todos os produtos ResinDek® 
Contribuem para somar 
pontos para a qualificação 
de edificações LEED®

* Não requer lâmina estrutural
** Inclui o peso da paleteira

 Acabamentos Disponíveis
Sem Acabamento (UF)
Gray Diamond Seal 2™
ESD Controle de Eletrostática 
Certificado
TriGard™

 Opções
 Sistemas de Fixação Invisi-Loc®
Configurações macho-fêmea
 Certificado Livre de Formaldeído


