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Somos a ABSORVE®, uma empresa especializada na produção de tapetes.

Destacamo-nos pela inovação e qualidade dos tapetes que produzimos, estabelecendo uma 

relação de compromisso e confiança com todos os nossos parceiros, fornecedores e clientes.
 
Sendo a comunicação um dos desafios mais relevantes para as empresas, desenvolvemos 

soluções de personalização de tapetes que permitem promover de uma forma eficaz e 

original a sua marca, produto ou serviço.
 
Com uma linha de produção moderna e dotada de tecnologia de ponta decidimos apostar 

na produção de tapetes de PVC entrelaçados em forma de esparguete, assumindo assim, 

uma posição de destaque a nível Europeu.  
 
Confiança, criatividade e qualidade é o nosso compromisso.

We are ABSORVE®, a specialized company   on rugs production. 

We stand out for innovation and quality of the mats we produce, establishing a compromising 

relationship with  our suppliers, business partners and customers.

 Since the communication is a greater challenge for the companies,    we develop  customized 

mat solutions that will help you to promote your brand, product or service.

With a modern and technologic developed production line,   we decided produce PVC  rugs 

interlaced like spaghetti, assuming a leading position in Europe .

Confidence, creativity and quality is our commitment. 



Extraduty   
 

Tapetes de PVC  em forma de esparguete. 

 
A sujidade e os detritos depositam-se por baixo 

do tapete, facilitando a sua limpeza, evitando 

assim que estes passem para o interior do edifício.

 
Material durável e flexível, resistente aos raios UV, 

comportando-se eficazmente em diferentes 

climas ou em qualquer superfície.

 
De fabrico Nacional, livre de metais pesados e 

ftalatos.

Cores | Colors:  20 
Composição | Composition:  PVC 
Espessura | Tickness: 15mm / 20mm  
Peso | Weight: 5,5 Kg/sqm ; 7,5 Kg/sqm  
Dimensões | Size: 120x600cm

Entrance coiled PVC mat.

 
Dirt and debris are deposited under the mat for 

easy cleanup, avoiding these pass into the 

building.

 
Durable and flexible material resistant to UV 

rays, effectively behaves in different 

environments and adapts to any surface.

 
Portuguese manufacture, free of heavy metals 

and phthalates.
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Multisolo mats are the combination of the 

experience of ABSORVE® over the years, 

based on the Extraduty, combined with the 

innovation and design of our team, thus 

making the Extraduty even better.
 
All Extraduty features adding customization, 

up to 20 colors without size limit, customize a 

durable and easy to clean carpet adding your 

brand, product or service.
 
Given its characteristics, the Multisolo mats 

represent an ideal solution for shops, 

restaurants, bars, offices, hotels or any other 

area which receives a significant number of 

visitors.

Multisolo  
 

Os tapetes Multisolo são a conjugação da 

experiência da ABSORVE® ao longo dos anos, 

tendo por base o Extraduty, aliado à inovação e 

design da nossa equipa, tornando assim o 

Extraduty ainda melhor.
 
Todas as características do Extraduty somando a 

personalização, até 20 cores sem limite de 

dimensão, personalizamos um tapete resistente e 

de fácil limpeza acrescentando-lhe a sua marca, 

produto ou serviço.
 
Dadas as suas características, os tapetes Multisolo 

representam uma solução ideal para lojas, 

restaurantes, bares, escritórios, hotéis ou qualquer 

outro espaço que receba um número 

significativo de visitantes.



Cores | Colors:  10 

Dimensões | Sizes (cm):  60x85; 115x85; 150x85; 115x180; Max 200x750 
Peso | Weight: 2,7Kg/sqm   

Super Nitex
 
Os tapetes SuperNitex, desenvolvidos especialmente para interiores, são fabricados com Nylon e 

base de borracha resistente a químicos, gordura e óleos.
 
De fácil manutenção, lavável em máquina até 30ºC.
 
O seu desenvolvimento faz com que este material seja antiderrapante e com uma elevada 

capacidade de absorção de água.
 
Recomendados para grande tráfego e serviço.

SuperNitex mats, developed especially for interiors, are manufactured with Nylon and rubber base 

chemical resistant, grease and oils.
 
Easy to maintain, machine washable up to 30 ° C.
 
The development makes this material non-slip with a high capacity for absorbing water.
 
Recommended for high traffic locals, mat used in service.



DeepDye
 
Desenvolvidos especialmente para 

interiores, são fabricados com Nylon e base 

de borracha resistente a químicos, gordura 

e óleos, que lhe confere uma resistência e 

durabilidade extrema. 

 
De fácil limpeza, torna-se prático mesmo 

em locais de elevado tráfego. 

 
Personalize-os! Torne assim cada tapete 

único, publicitando a sua marca, produto 

ou serviço.

Possibilidade de reprodução gráfica de 

detalhes, sobras e efeitos 3D.

A sua construção faz com que este 

material seja antiderrapante e com uma 

elevada capacidade de absorção de 

água.

Cores | Colors:  31 

Dimensões | Sizes (cm):  60x85; 120x85; 150x85; 115x180; Max 200x600 

The DeepDye mats are especially developed  for 

interiors, manufactured with Nylon and rubber 

base chemical resistant, grease and oils.
 
Easy to clean, it`s practical even in high traffic 

locations.

 
Customize them! The DeepDye can be customized 

with your brand, product or service making it 

unique. 

The construction makes this material non slip with a 

high capacity for absorbing water.



Alumínio | Aluminium
 
Os tapetes de Alumínio são indicados para ambientes de extrema utilização, com elevada 

capacidade de retenção de sujidade, compostos por alumínio extrudido e tiras de PVC estriadas.
 
Disponíveis em três tipos de perfil, na medida desejada, estes adaptam-se facilmente às 

diferentes utilizações. 

The Aluminum mats are suitable for extreme use environments, with high dirt holding capacity, 

comprising extruded aluminium and ribbed PVC strip.
 
Available in three profile types, they can easily adapt to different uses.
 

Perfil I
Perfil indicado para uma limpeza eficaz em situações de sujidade 

extrema.

Suitable profile for effective cleaning in extreme dirty situations.
 
CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

Composição | Composition: alumínio e borracha

Peso| Weight: 18 Kg / m2

Espaçamento | Spacing: 9 mm

Espessura | Tickness: 20 mm

 

Perfil T
Perfil indicado para uma utilização generalizada.

Suitable profile for general use.

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

Composição | Composition: alumínio e borracha

Peso| Weight: 13 Kg / m2

Espaçamento | Spacing: 7 mm

Espessura | Tickness: 17 mm

 

Perfil Duplo
Perfil indicado para locais onde a transposição de carrinhos de 

supermercado, malas e macas (entre outros) seja um fator 

determinante. 

Suitable profile for locations where its implementation is a 

determining factor. (supermarkets, airports, hospitals).
 
CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

Composição | Composition: alumínio e borracha

Peso | Weight: 19 Kg / m2

Espaçamento | Spacing: 9 mm

Espessura | Tickness: 16 mm

 



Anel de Borracha | Rubber Ring
 

Tapete indicado para zonas de sujidade extrema (neve e lamas) ou para zonas húmidas.
 
Também utilizado como tapete anti fadiga.

 
Tapetes modulares, de fácil aplicação, fixados entre si através de clips de ligação.
 
De fácil manutenção, laváveis com jacto de água.

Mat indicated for extreme dirty areas (snow and sludge) or wet areas.
 
Also used as anti fatigue mat.
 
Modular mats, easy to use, fitted to each other through connecting clips.
 
Easy to maintain, washable with water.

Dimensões | Sizes (cm):  40x60; 75x100; 100x150 
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EXTRADUTY
EXTRADUTY 15mm 120x600cm

EXTRADUTY 20mm 120x600cm
EXTRADUTY 15mm m2 | sqm

EXTRADUTY 20mm m2 | sqm

REBORDO ml | Border lm 

EXTRADUTY
EXTRADUTY 15mm 120x600cm

EXTRADUTY 20mm 120x600cm
EXTRADUTY 15mm m2 | sqm

EXTRADUTY 20mm m2 | sqm

REBORDO ml | Border lm 

MULTISOLO
SIMPLES m2 | SIMPLE sqm

MUITO COMPLEXO m2| Very Complex sqm
COMPLEXO m2 |Complex sqm

REBORDO ml | Border lm 

SUPER NITEX
60 x 85 cm

150 x 85 cm
115 x 85 cm

115 x 180 cm
MEDIDAS ESPECIAIS m2 | Special Sizes sqm max. 200x750cm

DEEPDYE
60 x 85 cm

150 x 85 cm
120 x 85 cm

115 x 180 cm
MEDIDAS ESPECIAIS m2 | Special Sizes sqm max. 200x600cm

ALUMIÍNIO | ALUMINIUM
PERFIL I

PERFIL DUPLO
PERFIL T

REBORDO ml | Border lm

ANEL BORRACHA | RUBBER RING
60 x 40 cm

100 x 150 cm
75 x 100 cm

CLIP LIGAÇÃO | Connector
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