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Transformando ambientes,
revestindo sonhos.

Formato

60x60 cm

Linha

Deck Expresso

Porcellanato Deck Expresso
60x60 cm | 6096
Retiﬁcado Granilhado | LE
6 faces
OUT

Coleção

LE
7,5 mm

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais LD, LC, LB e LA.
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB & LA places.

1,5mm

A linha Deck alia a naturalidade e beleza das madeiras à praticidade do porcellanato. A composição de tábuas e inserção de relevo
possibilitam a criação de decks internos ou externos, ambientes secos ou molhados. Paginações criativas e composições inﬁnitas
agregam personalidade e eﬁciência ao projeto.

Naturale

Linha

Barrique

Porcellanato Barrique

Porcellanato Barrique

30x30 cm | 3077
Retiﬁcado Acetinado | LD
9 faces

30x30 cm | 3078
Retiﬁcado Acetinado | LD
9 faces

Porcellanato Barrique
60x60 cm | 6076
Rodapé 9,5x60 cm | 6076RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
5 faces

Coleção

LD
7,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA places.

1,5mm

A criação transpõe barreiras. Madeira desgastada, reutilizada, colorida e misturada. A linha Barrique brinca com as possibilidades de
um projeto cheio de personalidade. Conﬁamos a você a criação de um ambiente único. A marchetaria e a composição de madeiras
pinceladas agrega exclusividade à linha. Surpreenda-se com a versatilidade e as inúmeras combinações que este produto incorpora.

Naturale

Linha

Acapulco

Porcellanato Acapulco Bege Claro

Porcellanato Acapulco Bege Escuro

Porcellanato Acapulco Cinza Light

60x60 cm | 6003
Rodapé 9,5x60 cm | 6003RP
Retiﬁcado Granilhado | LE

60x60 cm | 6004
Rodapé 9,5x60 cm | 6004RP
Retiﬁcado Granilhado | LE

60x60 cm | 6012
Rodapé 9,5x60 cm | 6012RP
Retiﬁcado Granilhado | LE

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

Coleção

LE
7,5 mm

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais LD, LC, LB e LA.
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB & LA places.

1,5mm

Como uma homenagem à natureza litorânea, a linha Acapulco valoriza ambientes externos com personalidade e uma atmosfera leve
e descontraída. Relevo e textura granilhada proporcionam estética natural e diferenciada.

Minerale

Linha

Titan

Porcellanato Titan White

Porcellanato Titan Gray

60x60 cm | 60684
Rodapé 9,5x60 cm | 60684RP
Retiﬁcado Granilhado | LD

60x60 cm | 60686
Rodapé 9,5x60 cm | 60686RP
Retiﬁcado Granilhado | LD

Coleção

LD
9 mm

1,5mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA places.

Produto granilhado, indicado para áreas internas comerciais e residenciais. Sua gráﬁca leve e neutra possibilita um ambiente versátil
e democrático, valorizando as atividades cotidianas e a praticidade do dia a dia.

Monocolore

Linha

Cristal

Porcellanato Cristal White

Porcellanato Cristal Biscuit

60x60 cm | 60600
Rodapé 9,5x60 cm | 60600RP
Retiﬁcado Brilhante | LC

60x60 cm | 60666
Rodapé 9,5x60 cm | 60666RP
Retiﬁcado Brilhante | LC

Coleção

LC
7,5 mm

1,5mm

Brilho extra e requinte. Peças monocromáticas com acabamento perfeito.

Áreas comerciais sem acesso par a rua . Ambientes residenciais
(garagens e varandas) com acesso para a rua e locais LB e LA.
Commercial areas without access pair the street. Residentialenvironments
(garages and porches) with access to the street and LB & LA places.

Monocolore

Linha

Absolute

Porcellanato Absolute Branco
60x60 cm | 6070
Rodapé 9,5x60 cm | 6070RP
Retiﬁcado Acetinado | LC

Coleção

LC
7,5 mm

1,5mm

Áreas comerciais sem acesso para rua. Ambientes residenciais
(garagens e varandas) com acesso para a rua e locais LB e LA.
Commercial areas without access pair the street. Residentialenvironments
(garages and porches) with access to the street and LB & LA places.

O Básico se torna absoluto. Revestimentos cuidadosamente produzidos para ambientes versáteis.

Monocolore

Linha

Lapa

Porcellanato Lapa
60x60 cm | 6094
Rodapé 9,5x60 cm | 6094RP
Retiﬁcado Granilhado | LD
8 faces

Coleção

LD
7,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA places.

1,5mm

Os Arcos da Lapa, um dos maiores empreendimentos arquitetônicos do Brasil Colonial, são inspiração para uma linha que propõe a
revitalização da história urbana de nosso país. A região da Lapa é conhecida como berço da boemia carioca, e por décadas abriga
manifestações culturais e artísticas na cidade do Rio de Janeiro. Valorizando a criação e a convivência de gerações, a linha Lapa
homenageia a cidade maravilhosa em um porcellanato composto pelas cores urbanas do cimento, a leitura do material construtivo é
interpretada pela textura granilhada, ideal para projetos abertos e integrados.

Metropolitana

Linha

Copan

Porcellanato Copan
60x60 cm | 6091
Rodapé 9,5x60 cm | 6091RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
7 faces

Coleção

LD
7,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA places.

1,5mm

Inseridas na tendência da evolução industrial, as formas do edifício Copan foram concebidas pelo mestre Niemeyer na década de 50,
uma época em que a Metrópole de São Paulo apresentava uma dinâmica de desenvolvimento e verticalização. Esta vitalidade
urbana e arquitetônica é inspiração para a linha Copan, onde as nuances imperfeitas do concreto capturam a história da construção,
que a retratada em um Porcellanato acetinado de formato 60x60cm e espessura Slim, proporção ideal para um ambiente prático e
moderno.

Metropolitana

Linha

Concreto

Porcellanato Concreto Cinza

Porcellanato Concreto Bege

Porcellanato Concreto Branco

60x60 cm | 60645
Rodapé 9,5x60 cm | 60645RP
Retiﬁcado Acetinado | LC
4 faces

60x60 cm | 60652
Rodapé 9,5x60 cm | 60652RP
Retiﬁcado Acetinado | LC
4 faces

60x60 cm | 60669
Rodapé 9,5x60 cm | 60669RP
Retiﬁcado Acetinado | LC

4 faces

Coleção

LC
6 mm

1,5mm

Áreas comerciais sem acesso par a rua . Ambientes residenciais
(garagens e varandas) com acesso para a rua e locais LB e LA.
Commercial areas without access pair the street. Residentialenvironments
(garages and porches) with access to the street and LB & LA places.

Uma linha moderna e versátil. Formatos diversos, tonalidades variadas e espessura slim oferecem praticidade ao projeto. Impressão
Digital em Full HD garante imagens mais limpas e deﬁnidas.

Metropolitana

Linha

Solo

Porcellanato Solo Chiaro

Porcellanato Solo Argento

60x60 cm | 6034
Rodapé 9,5x60 cm | 6034RP
Retiﬁcado Acetinado | LD

60x60 cm | 6035
Rodapé 9,5x60 cm | 6035RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
6 faces

6 faces

Coleção

LD
6 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA places.

1,5mm

Toda beleza simples e forte do cimento expressa em cores deﬁnidas, caixaria marcada e design contemporâneo.

Metropolitana

Linha

Armazém

Porcellanato Armazém
60x60 cm | 6089
Rodapé 9,5x60 cm | 6089RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
10 faces

Coleção

LD
7,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA places.

1,5mm

Com um conceito despojado, a linha Armazém promete decorar espaços únicos e personalizados. Um porcellanato com intuito de
incorporar o cimento, enriquecido pelas marcas do desgaste e das intervenções temporais, apresenta nuances que vão dos tons
neutros aos quentes proporcionando harmonia em uma textura acetinada de relevo sutil.

Bistrô

Linha

Villaggio

Porcellanato Villaggio
60x60 cm | 6090
Rodapé 9,5x60 cm | 6090RP
Retiﬁcado Rústico | LE
7 faces
OUT

Coleção

LE
7,5 mm

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais LD, LC, LB e LA.
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB & LA places.

1,5mm

A recriação de antigos vilarejos do velho continente são inspiração para esta linha cheia de energia e história. O imaginário reinventa
ambientes e resgata o senso de lugar e aconchego, conceito presente nas tendências atuais do design mundial, onde o retorno às
origens humanas e familiares cria uma atmosfera acolhedora. O porcellanato rústico, com nuances desgastadas e tonalidades
quentes do tijolo cotto, compõe ambientes externos intimistas e convidativos, valorizando a convivência e bem estar, valores vitais
no contexto em que vivemos.

Bistrô

Linha

Vintage

Porcellanato Vintage Cimento
60x60 cm | 6046
Retiﬁcado Acetinado | LD

4 faces

Porcellanato Vintage Cimento
60x60 cm | 6074
Rodapé 9,5x60 cm | 6074RP
Retiﬁcado Acetinado | LD

5 faces

Coleção

LD
7,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA places.

1,5mm

A releitura contemporânea de antigos azulejos europeus é retratada em peças de porcellanato no formato 60x60 cm. Relevo e
imagens elaboradas possibilitam a combinação de peças distintas e resultam na alusão de pequenos azulejos 20x20 cm compostos
de maneira aleatória.

Bistrô

Linha

Travertino

Porcellanato Travertino Marﬁm

Porcellanato Travertino Bege

60x60 cm | 60677
Rodapé 9,5x60 cm | 60677RP
Retiﬁcado Acetinado | LD

60x60 cm | 60678
Rodapé 9,5x60 cm | 60678RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
4 faces

4 faces

Coleção

LD
7,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA places.

1,5mm

Toda usualidade deste clássico mármore, com impressão Full HD, para completar os mais versáteis espaços.

Marmo

Linha

Dunas

Porcellanato Dunas Bianco

Porcellanato Dunas Bianco

Porcellanato Dunas Nero

60x60 cm | 6080
Rodapé 9,5x60 cm | 6080RP
Retiﬁcado Brilhante | LC | 6 faces

60x60 cm | 6082
Rodapé 9,5x60 cm | 6082RP
Retiﬁcado Acetinado | LC | 6 faces

60x60 cm | 6081
Rodapé 9,5x60 cm | 6081RP
Retiﬁcado Brilhante | LC | 6 faces

Coleção
Porcellanato Dunas Nero
7,5 mm

1,5mm

60x60 cm | 6083
Rodapé 9,5x60 cm | 6083RP
Retiﬁcado Acetinado | LC | 6 faces

LC

Áreas comerciais sem acesso para rua. Ambientes residenciais
(garagens e varandas) com acesso para a rua e locais LB e LA.
Commercial areas without access pair the street. Residentialenvironments
(garages and porches) with access to the street and LB & LA places.

A linha Dunas apresenta a versatilidade do mármore com veios leves e neutros para a vestimenta perfeita de um projeto bem
elaborado. Com a possibilidade de textura acetinada ou brilhante, compõe o ambiente com delicadeza e neutralidade.

Marmo

Linha

Salinas

Porcellanato Salinas Bege

Porcellanato Salinas Cinza

60x60 cm | 6092
Rodapé 9,5x60 cm | 6092RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
4 faces

60x60 cm | 6093
Rodapé 9,5x60 cm | 6093RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
4 faces

Coleção

LD
7,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA places.

1,5mm

A energia e vitalidade das pedras faz parte da essência da linha Salinas. Veios sutis e textura acetinada proporcionam harmonia e
leveza aos ambientes internos. Desenvolvida em porcelanato, equilibra tons naturais e neutros para composição de ambiente
reﬁnados.

Minerale

Linha

Nudi

Porcellanato Mosaico
Nudi Bege
34x34 cm | MO6023
Retiﬁcado Granilhado | LE

Porcellanato Mosaico
Nudi Bege
32x32 cm | MO320004
Retiﬁcado Granilhado | LE

Porcellanato Nudi Bege
60x60 cm | 6023
OUT
Rodapé 9,5x60 cm | 6023RP
Retiﬁcado Granilhado | LE | 8 faces

Porcellanato Mosaico
Nudi Cinza
34x34 cm | MO6024
Retiﬁcado Granilhado | LE

Porcellanato Mosaico
Nudi Misto
32x32 cm | MO320003
Retiﬁcado Granilhado | LE

Coleção
Porcellanato Nudi Cinza
7,5 mm

1,5mm

60x60 cm | 6024
OUT
Rodapé 9,5x60 cm | 6024RP
Retiﬁcado Granilhado | LE | 8 faces

LE

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais
LD, LC, LB e LA.
Sidewalks and out side ﬂat areas and LD, LC, LB & LA places.

Aplicabilidade, suavidade e toda beleza natural das rochas em formatos que acompanham as últimas tendências do mercado de
revestimentos.

Minerale

Linha

Mineral

Porcellanato Mineral Beige
60x60 cm | 6020
Rodapé 9,5x60 cm | 6020RP
Retiﬁcado Granilhado | LE

OUT

6 faces

Coleção

LE
7,5 mm

1,5mm

Áreas comerciais sem acesso para rua. Ambientes residenciais
(garagens e varandas) com acesso para a rua e locais LB e LA.
Commercial areas without access pair the street. Residentialenvironments
(garages and porches) with access to the street and LB & LA places.

As proporções dos minerais equilibram a força das rochas e leveza dos tons neutros em um ambiente cheio de personalidade.

Minerale

Formato

24,5x100 cm

Linha

Vivenda

Porcellanato Vivenda
24,5x100 cm | 2470
Rodapé 12,5x100 cm | 2470RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
10 faces

IN

Coleção
15% X 85%
7 mm

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

A beleza da madeira clássica, com veios sutis e textura acetinada, destaca-se como um ícone do design contemporâneo, trazendo
harmonia e leveza aos ambientes internos. A linha Vivenda, desenvolvida em porcelanato, em réguas no formato 24,5x100 cm,
equilibra a diferença dos tons naturais, que variam dos neutros frios aos terrosos mais envolventes, torna qualquer ambiente reﬁnado
e acolhedor.

Naturale

Linha

Madero

Porcellanato Madero Carvalho

Porcellanato Madero Jatoba

24,5x100 cm | 2480
Rodapé 12,5x100 cm | 2480RP
Retiﬁcado Rústico | LE
16 faces

24,5x100 cm | 2481
Rodapé 12,5x100 cm | 2481RP
Retiﬁcado Rústico | LE
16 faces

OUT

OUT

Coleção
15% X 85%
7 mm

1,5mm

LE

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais
LD, LC, LB e LA;
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB and LA places.

Espalhado às margens do Rio de la Plata, Puerto Madero exibe sua elegância industrial e arquitetura renovada na região leste de
Buenos Aires. Os velhos galpões, celeiros e moinhos foram repaginados, e servem como inspiração para esta nova linha.
Madero é rústico, com marcas de serra, relevo expressivo e tonalidades quentes, traz a naturalidade e a força da madeira aos espaços
externos.

Naturale

Linha

Studio

Porcellanato Studio
24,5x100 cm | 2476
Rodapé 12,5x100 cm | 2476RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
10 faces

Coleção
15% X 85%
7 mm

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

As imperfeições e as sutilezas encontradas em tábuas de madeiras rústicas representam o novo conceito de beleza e diversidade.
A linha Studio, interpreta em porcelanato com impressão digital, madeiras antigas envernizadas, lixadas, enceradas, que ganham
novas cores e texturas, reveladas com o passar do tempo, proporcionando aos ambientes uma atmosfera de aconchego, com traços
rústicos e ousados.

Naturale

Linha

Estãncia

Porcellanato Estância
24,5x100 cm | 2477
Rodapé 12,5x100 cm | 2477RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

Coleção
15% X 85%
7 mm

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

A interpretação da madeira em sua mais pura forma. Tábuas em formato 24,5x100cm, com relevo expressivo e tonalidades quentes,
expressam a força da natureza e a interação dos seus elementos. A linha Estância aprecia a relação harmônica do homem com o
meio natural, um projeto com atmosfera acolhedora, aproxima a arquitetura contemporânea da diversidade da fauna e da ﬂora de
nossos campos. A partir dos veios marcantes e tonalidades que se interpõem em peças diferentes umas das outras, a tecnologia
digital retrata a vitalidade da madeira em seus mais belos traços.

Naturale

Linha

Ateliê

Porcellanato Ateliê
24,5x100 cm | 2472
Rodapé 12,5x100 cm | 2472RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
12 faces

Coleção
15% X 85%
7 mm

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

A linha Ateliê captura momentos da criação e experimentação das artes. A releitura de antigas tábuas de madeira, marcadas pelo
tempo e pelo cotidiano, fazem parte do design descontraído desta linha. O formato 24,5x100 cm em um porcellanato acetinado,
compõe um ambiente criativo e personalizado, sua arte faz parte deste projeto.

Naturale

Linha

Cabana

Porcellanato Cabana
24,5x100 cm | 2473
Rodapé 12,5x100 cm | 2473RP
Retiﬁcado Mate | LD
16 faces

Coleção
15% X 85%
7 mm

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

Os veios e nuances da madeira têm a sensibilidade e o poder da ambiência, da propagação de uma atmosfera acolhedora e
naturalista à diversos projetos, cada qual com suas formas de expressão. A linha Cabana foi desenvolvida no intuito da criação do
refugio, da inserção da arquitetura em meio à natureza de uma maneira única. As réguas em formato, 24,5x100 cm, com textura mate
e relevo expressivo proporcionam a sensação da madeira crua e envelhecida, evoluída nos efeitos do tempo e da natureza.

Naturale

Linha

Castano

15% X 85%
7 mm

Porcellanato Castano Peppe

Porcellanato Castano Canella

24,5x100 cm | 2432
Rodapé 12,5x100 cm | 2432RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1032RP
Retiﬁcado Granilhado | LE
8 faces

24,5x100 cm | 2433
Rodapé 12,5x100 cm | 2433RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1033RP
Retiﬁcado Granilhado | LE
8 faces

OUT

Linha

Linha

Pátina

Mescolato

Porcellanato Pátina Branca

Porcellanato Mescolato

24,5x100 cm | 2422
Rodapé 12,5x100 cm | 2422RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1022RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
10 faces

24,5x100 cm | 2460
Rodapé 12,5x100 cm | 2460RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1060RP
Retiﬁcado Rústico | LD
8 faces

LE

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais
LD, LC, LB e LA;
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB and LA places.

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

A absorção de toda a exuberância nativa das madeiras em Porcellanatos de alta deﬁnição incentiva a preservação do ambiente
natural. Formatos diferenciados, naturalidade ou interferência artística, a coleção Naturale esbanja criatividade. Produtos
tecnicamente pensados para projetos diversos onde a madeira sempre é bem vinda.

OUT

Coleção

Naturale

Linha

Natural

Porcellanato Natural Ipê
24,5x100 cm | 2424
Rodapé | 12,5x100 cm | 2424RP
Rodapé | 9,5x50 cm | 1024RP
Retiﬁcado Granilhado | LE | 8 faces

Porcellanato Natural Carvalho
OUT

24,5x100 cm | 2427
Rodapé | 12,5x100 cm | 2427RP
Rodapé | 9,5x50 cm | 1027RP
Retiﬁcado Acetinado | LD | 8 faces

Porcellanato Natural Ipê

Porcellanato Natural Amêndola

24,5x100 cm | 2428
Rodapé | 12,5x100 cm | 2428RP
Rodapé | 9,5x50cm | 1028RP
Retiﬁcado Acetinado | LD | 8 faces

24,5x100 cm | 2430
Rodapé | 12,5x100 cm | 2430RP
Rodapé | 9,5x50cm | 1030RP
Retiﬁcado Acetinado | LD | 8 faces

Porcellanato Natural Argento

15% X 85%
7 mm

1,5mm

Coleção

24,5x100 cm | 2431
Rodapé | 12,5x100 cm | 2431RP
Rodapé | 9,5x50cm | 1031RP
Retiﬁcado Acetinado | LD | 8 faces

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

LE

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais
LD, LC, LB e LA.
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB and LA
places.

A linha Natural explora a diversidade de cores das mais consagradas madeiras. Se apropriando de todo potencial da tecnologia
digital, a linha absorve com ﬁdelidade o desenho e a textura da madeira original.

Naturale

Linha

Ecofloor

Porcellanato Ecoﬂoor Pinus

Porcellanato Ecoﬂoor Carvalho

24,5x100 cm | 24053
Rodapé | 12,5x100 cm | 24053RP
Rodapé 9,5x50 cm | 10053RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
4 faces

24,5x100 cm | 24054
Rodapé | 12,5x100 cm | 24054RP
Rodapé 9,5x50 cm | 10054RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
4 faces

Porcellanato Ecoﬂoor Jatobá

Porcellanato Mosaico
Ecoﬂoor Misto
32x32 cm | MO320056
Retiﬁcado Acetinado | LD

24,5x100 cm | 24055
Rodapé | 12,5x100 cm | 24055RP
Rodapé 9,5x50 cm | 10055RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
4 faces

Coleção
15% X 85%
7 mm

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

A linha Ecoﬂoor se apropria da tecnologia slim para proporcionar ﬂexibilidade ao seu projeto. A resistência e durabilidade do
porcellanato, com espessura e pesos reduzidos, valorizam a praticidade e facilidade de assentamento. Possibilita o assentamento de
pisos sobre piso, diminuindo a formação de entulhos em obra, com menor impacto ao meio ambiente a partir da redução da
extração de matéria prima.

Naturale

Linha

Ceratto

Porcellanato Ceratto Bone

Porcellanato Ceratto Carvalho

24,5x100 cm | 2449
Rodapé | 12,5x100 cm | 2449RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1049RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
10 faces

24,5x100 cm | 2450
Rodapé | 12,5x100 cm | 2450RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1050RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
10 faces

Porcellanato Mosaico
Ceratto Misto
32x32 cm | MO320005
Retiﬁcado Acetinado | LD

Coleção
15% X 85%
7 mm

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

A linha Ceratto apresenta uma proposta versátil e reﬁnada. os veios da madeira são cuidadosamente trabalhados, o relevo
equilibrado e textura acetinada. Para ambientes internos, traz harmonia e ﬂexibilidade ao projeto.

Naturale

Linha

Laminata

Porcellanato Laminata Peroba
24,5x100 cm | 2418
Rodapé | 12,5x100 cm | 2418RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1018RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

Porcellanato Laminata Amêndola
24,5x100 cm | 2419
Rodapé | 12,5x100 cm | 2419RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1019RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

Porcellanato Mosaico
Laminata Misto
32x32 cm | 320006R
Retiﬁcado Acetinado | LD

Coleção
15% X 85%
7 mm

LD

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

A linha Laminata apropria-se da tecnologia digital e apresenta a natureza da madeira em gráﬁca leve e tons neutros. Uma peça
fundamental para ambientes versáteis e eﬁcientes. A espessura Slim e textura acetinada trazem facilidade de assentamento e
manutenção.

Naturale

Linha

Macchiato

Porcellanato Macchiato Latte

Porcellanato Macchiato Caﬀe

24,5x100 cm | 2468
Rodapé | 12,5x100 cm | 2468RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1068RP
Retiﬁcado Granilhado | LD
12 faces

24,5x100 cm | 2469
Rodapé | 12,5x100 cm | 2469RP
Rodapé 9,5x50 cm | 1069RP
Retiﬁcado Granilhado | LD
12 faces

Porcellanato Mosaico
Macchiato Misto

Porcellanato Mosaico
Macchiato Caﬀé

32x32 cm | MO320009
Retiﬁcado Granilhado | LD

32x32 cm | MO320008
Retiﬁcado Granilhado | LD

Porcellanato Mosaico
Macchiato Caﬀe
30x60 cm | MO1067
Retiﬁcado Granilhado | LD

Coleção

Porcellanato Mosaico
Macchiato Latte

15% X 85%
7 mm

30x60 cm | MO1066
Retiﬁcado Granilhado | LD

1,5mm

O grande formato em réguas proporciona a releitura comtemporânea do tijolo envelhecido. As marcas do tempo enriquecem as
nuances, os tons quentes transmitem aconchego ao ambiente. A Linha Macchiato compõe texturas e cores estrategicamente
selecionadas para incorporar um projeto personalizado. Para paredes, fachadas pisos ou bancadas, a Linha Macchiato completa
projetos com composições ricas e criativas.

LD

Áreas comercias com acesso para a rua
e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street
and LC, LB and LA places.

Bistrô

Linha

Urbano

Porcellanato Urbano Grigio

Porcellanato Urbano Nero

24,5x100 cm | 2474
Rodapé | 12,5x100 cm | 2474RP
Retiﬁcado Mate | LD
8 faces

24,5x100 cm | 2475
Rodapé | 12,5x100 cm | 2475RP
Retiﬁcado Mate | LD
8 faces

Coleção

15% X 85%
7 mm

1,5mm

LD

Áreas comercias com acesso para a rua
e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street
and LC, LB and LA places.

A Linha Urbano associa a versatilidade e as vantagens técnicas do porcelanato ao gosto estético contemporâneo, ideal para
diferentes projetos. Graças à tecnologia de impressão digital, recria perfeitamente as irregularidades e nuances típicas do cimento, e
aﬁrma a Linha Urbano como a solução perfeita para a arquitetura da vida moderna.

Metropolitana

Formato

50x100 cm

Linha

Vecchia

Porcellanato Vecchia Amendola

Porcellanato Vecchia Ipê
50x100 cm | 1056
Retiﬁcado Granilhado | LE
4 faces

OUT

50x100 cm | 1057
Retiﬁcado Granilhado | LE
4 faces

OUT

Coleção

LE
7 mm

1,5mm

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais
LD, LC, LB e LA.
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB & LA places.

A linha Vecchia explora a naturalidade das madeiras com veios suaves e relevo equilibrado. A linha apresenta versatilidade e
propostas de composição em diversos formatos para complementar ambientes e usos diferenciados. A versão 50x100 propõe
interessantes projetos para diversas utilizações. O relevo apresenta alusão à ﬁletes com efeito destonalizado.
Fachadas, decks, bancadas, o produto é bem recebido tanto em piso quanto em parede. As composições são inﬁnitas e os projetos
cada vez mais ousados e completos.

Naturale

Linha

Empório

Porcellanato Mosaico Empório
32x32 cm | MO320007
Retiﬁcado Acetinado | LD

Porcellanato Empório
50x100 cm | Peças Distintas Aleatórias | 1061
Retiﬁcado Acetinado | LD
11 faces

Coleção

LD
7 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

Evolução industrial e criativa. A partir da pele da arquitetura moderna surgem novos materiais. Edifícios construídos ou
desconstruídos inspiram inovação. A Linha Empório tem características particulares, seu conceito parte do garimpo, da busca de
materiais e de reinvenção de suas composições e usos. A combinação não tem limites. Concretos, metais tijolos, na bela arquitetura
tudo vale.

Bistrô

Linha

Solo

Porcellanato Solo Chiaro

Porcellanato Solo Argento

50x100 cm | 1034
Rodapé 9,5x50 cm | 1034RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

50x100 cm | 1035
Rodapé 9,5x50 cm | 1035RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

Coleção

LD
7 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

Toda beleza simples e forte do cimento expressa em cores deﬁnidas, caixaria marcada e design contemporâneo.

Metropolitana

Linha

Concreto

Porcellanato Concreto Branco

Porcellanato Concreto Cinza

50x100 cm | 10033
Rodapé 9,5x50 cm | 10033RP
Retiﬁcado Acetinado | LC | 4 faces

50x100 cm | 10034
Rodapé 9,5x50 cm | 10034RP
Retiﬁcado Acetinado | LC | 4 faces

Porcellanato Mosaico
Concreto Misto
32x32 cm | MO320036
Retiﬁcado Acetinado | LC

Porcellanato Concreto Bege
50x100 cm | 10035
Rodapé 9,5x50 | 10035RP
Retiﬁcado Acetinado | LC | 4 faces

LC
7 mm

1,5mm

Áreas comerciais sem acesso para rua. Ambientes residenciais
(garagens e varandas) com acesso para a rua e locais LB e LA.
Commercial areas without access pair the street. Residential
environments (garages and porches) with access to the street
and LB and LA places.

Uma linha moderna e versátil. Formatos diversos, tonalidades variadas e espessura slim oferecem praticidade ao projeto. Impressão
digital em Full HD garante imagens mais limpas e deﬁnidas.

Coleção

Metropolitana

Linha

Linha

Bianco Lasa

Marfil

Porcellanato Bianco Lasa

Porcellanato Marﬁl
50x100 cm | 1045

50x100 cm | 1046
Rodapé 9,5x50 cm | 1046RP
Retiﬁcado Acetinado | LD | V3
6 faces

Rodapé 9,5x50 cm | 1045RP
Retiﬁcado Acetinado | LD | V2
6 faces

Coleção

LD
8,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB and LA places.

1,5mm

A coleção Marmo se apropria de toda a tecnologia digital e absorve toda a beleza natural dos mármores milenares. Alternativas
ambientalmente responsáveis, com textura suave e delicada, as linhas Marﬁl e Bianco Lasa apresentam produtos de design
soﬁsticado e formatos modernos que complementam projetos belos e eﬁcientes.

Marmo

Formato

71x71 cm

Linha

Alvorada

Porcellanato Alvorada Chiaro

Porcellanato Alvorada Scuro
71x71 cm | 710002
Rodapé 10x71 cm | 710002RP
Retiﬁcado Granilhado | LE
6 faces

IN

OUT

71x71 cm | 710001
Rodapé 10x71 cm | 710001RP
Retiﬁcado Granilhado | LE
6 faces

8,5 mm

1,5mm

LE

IN

Coleção

32x32 cm | MO320001
Retiﬁcado Granilhado | LE
Áreas comercias com acesso para a rua e
locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the
street and LC, LB & LA Spaces.

Chiaro | 71x71 cm | 710030
Rodapé 10x71 cm | 710030RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
6 faces

OUT

Mosaico Porcellanato
Alvorada Misto

LD

Porcellanato Alvorada Soft
OUT

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais
LD, LC, LB e LA;
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB & LA Space.

Inovações industriais ou criações artisticas. As novas inspirações metropolitanas traduzem a linguagem da cidade. O concreto
aparente, como pele da arquitetura moderna, é a essência da linha Alvorada. Concebida como homenagem à nossa capital e ao
mestre Niemeyer, a linha possibilita concepções livres de projeto. O novo formato 71x71 faz parte do conceito contemporâneo de
criação.

Metropolitana

Linha

Planalto

Porcellanato Planalto Chiaro

Porcellanato Planalto Scuro

71x71 cm | 710005
Rodapé 10x71 cm | 710005RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
6 faces

71x71 cm | 710006
Rodapé 10x71 cm | 710006RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
6 faces

Coleção
Coleção

LD
8,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA Space.

1,5mm

O cenário urbano de Brasília e a liberdade criativa de um grande arquiteto inspiram conceitos e desenvolvimento. A interferência
artística de um cimento industrializado é enriquecida por um conceito moderno de desenho livre e artesanal. Textura leve e
acetinada invade ambientes internos de um projeto versátil e inteligente. A liberdade de criação e composição é inﬁnita.

Metropolitana

Linha

Itamaraty

Porcellanato Itamaraty Cinza Claro

Porcellanato Itamaraty Bege

Porcellanato Itamaraty Cinza Escuro

71x71 cm | 710025
Rodapé 10x71 cm | 710025RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
6 faces

71x71 cm | 710026
Rodapé 10x71 cm | 710026RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
6 faces

71x71 cm | 710027
Rodapé 10x71 cm | 710027RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
6 faces

Coleção
Coleção

LD
8,5 mm

1,5mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA Space.

Projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1970, o Palácio Itamaraty é homenageado por esta nova linha, no formato 71x71 cm.
Inspirada pelo cimento, em tons neutros e textura acetinada, é capaz de agradar dos mais ousados aos mais tradicionais, integrandose a decoração contemporânea.

Metropolitana

Linha

Empório

Porcellanato Empório Cement

Porcellanato Empório Oﬀ White

71x71 cm | 710028
Rodapé 10x71 cm | 710028RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

71x71 cm | 710029
Rodapé 10x71 cm | 710029RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

Coleção

LD
8,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA Space.

1,5mm

Evolução industrial e criativa. A partir da pele da arquitetura moderna surgem novos materiais. Edifícios construídos ou descontrídos
inspiram a inovação. O conceito da Linha Empório parte do garimpo, da busca e da mistura de diversos materiais, resultando numa
composição rica sem limites.
A sua nova versão valorizada pelo formato 71x71, nas cores Cement e Oﬀ White, vem para juntar-se à linha e compor os ambientes,
com ousadia e criatividade.

Bistrô

Linha

Deck

Porcellanato Deck Moka

Porcellanato Deck Caﬀé
71x71 cm | 710033
Retiﬁcado Granilhado | LE
8 faces

OUT

71x71 cm | 710035
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

Porcellanato Deck Capuccino
IN

71x71 cm | 710034
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

IN

Coleção

LD
8,5 mm

1,5mm

Áreas comercias com acesso para a rua e
locais LC, LB e LA;
Commercial areas with access to the
street and LC, LB & LA Space

LE

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais
LD, LC, LB e LA;
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB & LA Space.

O novo formato 71x71 traz inovação e versatilidade aos projetos. A linha Deck alia a naturalidade e beleza das madeiras à praticidade
do porcellanato em grande formato. A composição de tábuas e inserção de relevo possibilitam a criação de decks internos ou
externos. Paginações criativas e combinações inﬁnitas agregam personalidade e eﬁciência ao projeto.

Naturale

Linha

Marfil

Porcellanato Marﬁl
71x71 cm | 710038
Rodapé 10x71 cm | 710038RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
6 faces

Coleção

LD
8,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA space.

1,5mm

A beleza dos veios e a textura suave da linha Marﬁl, já existente no formato 50x100, ganha novos espaços, através do formato 71x71,
trazendo um toque clássico aos mais variados ambientes.

Marmo

Linha

Botticino

Porcellanato Botticino
71x71 cm | 710037
Rodapé 10x71 cm | 710037RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

Coleção

LD
8,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA Space.

1,5mm

A pureza das formas, a beleza indiscutível de outros tempos. Da união de um clássico com a vanguarda tecnológica, que explora as
possibilidades da matéria cerâmica, nasce a Linha Botticino.
Tonalidade em harmonia com a natureza e textura acetinada, reveste ambientes possibilitando um eclético equilíbrio contemporâneo
e a inﬂuência clássica.

Marmo

Linha

Madrepedra

Porcellanato Mosaico
Madrepedra Bone
40x40 cm | MO3D1037
Retiﬁcado Granilhado | LE

OUT

Porcellanato Madrepedra Bone
71x71 cm | 710036
Rodapé 10x71 cm | 710036RP
Retiﬁcado Granilhado | LE
6 faces

OUT

Coleção

LE
8,5 mm

1,5mm

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais
LD, LC, LB e LA;
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB & LA Space

A energia das rochas, representada por uma superfície granilhada e com relevo, ideal para áreas externas, está presente no formato
71x71 da linha Madrepedra.

Minerale

Linha

Titan

Porcellanato Titan White
71x71 cm | 710039
Rodapé 10x71 cm | 710039RP
Retiﬁcado Granilhado | LE

OUT

Coleção

LE
8,5 mm

1,5mm

Calçadas e ambientes externos com áreas planas e locais
LD, LC, LB e LA;
Sidewalks and outside ﬂat areas and LD, LC, LB & LA space.

Produto granilhado, indicado para áreas externas comerciais e residenciais. Sua gráﬁca leve e neutra possibilita um ambiente versátil
e democrático, valorizando as atividades cotidianas e a praticidade do dia a dia.

Monocolore

Linha

Solo

Porcellanato Solo Argento
71x71 cm | 710032
Rodapé 10x71 cm | 710032RP
Retiﬁcado Acetinado | LD
8 faces

Coleção

LD
8,5 mm

Áreas comercias com acesso para a rua e locais LC, LB e LA.
Commercial areas with access to the street and LC, LB & LA Space

1,5mm

Toda a beleza simples e forte do cimento expressa em cores deﬁnidas, caixaria marcada e design contemporâneo, agora também no
formato 71x71

Metropolitana

of tones

pieces
pieces.

IN

Produto de textura suave ao toque, fácil limpabilidade. Indicado para áreas internas.
Soft product in touch, easy cleaning. Suitable for indoor.
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