
Leve a natureza para a sua nova loja!
O isolamento térmico em cortiça

está disponivel para todos os modelos JORDAO.

®



100% natural

Alta durabilidade
+50 anos

Processo de
fabrico amigo do

ambiente

100% reciclável
além do ciclo

de vida do
produto

Excelente
isolamento

térmico

Inovação Verde
A cortiça é uma matéria-prima 100% natural e 
renovável com origem no montado de sobro, um 
ecossistema natural com excecional valor ambiental 
que retém anualmente mais de 14 milhões de 
toneladas de CO2.

Reconhecida pelas suas propriedades naturais 
únicas, que nenhuma tecnologia ainda conseguiu 
corresponder, a cortiça tem sido utilizada num 
vasto leque de aplicações como a construção, o 
vinho, a indústria aeroespacial, a moda ou em 
artigos domésticos. A cortiça é um dos produtos 
naturais mais característicos de Portugal.

Com o objetivo de reduzir a pegada de carbono da 
refrigeração comercial, a JORDAO apresenta a 
nova solução de isolamento térmico CORK CORE®. 
Totalmente amigo do ambiente, o inovador 
isolamento de aglomerado de cortiça substitui o 
poliuretano injetado (PU) com significativas vantagens 
ambientais, mantendo o melhor desempenho.

Como tornar seu negócio mais sustentável?
Entre em contato connosco para discutir seus requisitos 
específicos e saber mais sobre nossa solução de 
isolamento térmico impulsionada pela natureza.
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Guimarães - Portugal 
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com www.jordao.com

JORDAO INNOVCOOL® é a nova marca da JORDAO, que explora os limites da ideação e da 
criatividade para pensar o ponto de venda do futuro.  Recorrendo à mais avançada tecnologia, 
desenvolvemos soluções tecnológicas de exposição e de conservação, que contribuem para inovar a 
experiência de compra e a operação de venda.

Como será o Futuro? Desafie-nos!

Leve a natureza para a sua nova loja!
O isolamento térmico em cortiça

está disponivel para todos os modelos JORDAO.
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