


A EMPRESA | THE GROUP

Villagres, marca de um grupo inovador, com resultados de sucesso obtidos mediante 

estratégia empresarial definida e tecnologia de última geração. Apostamos no 

desenvolvimento de produtos criativos e funcionais, que transformam sonhos em 

ambientes, com excelência, eficiência e estética.

Um grupo consolidado no mercado, que desenvolve soluções em porcelanato para amplo 

segmento da construção civil. Diversos formatos com tecnologia de impressão digital 

Full HD, compõem uma linha de produtos versátil e eficiente para um projeto completo.

Villagres and Santa Tiles Factory are brands of an innovative group with

successful results through defined business strategy and latest technology. We invest 

in the development of creative and functional products that transform dreams into 

environments with excellence, efficiency and aesthetics.

A consolidated group in the market, develops solutions for large porcelain tile segment 

construction. Several formats with Full HD digital printing technology, make up a line of 

versatile and efficient products for a complete project.
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COLEÇÃO
NATURALE
A exuberância nativa das madeiras, impressa em 
tábuas de porcelanato de alta definição, absorve todo 
o aconchego do ambiente natural. Texturas, relevos e 
cores compõem uma coleção de possibilidades onde a 
madeira é sempre bem vinda.
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Linha Alpino
Com marcas de corte e tons quentes, que traz ao ambiente uma sensação envolvente e acolhedora.      
With chatter marks and warm shades, brings to the ambient welcome feeling.

16 FACES

Porcelanato Alpino | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200010 | L12 | V3
Retificado Natural | Rectified Matt   

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic 15% X 85%2mm 9mm



Linha Dolce Vitta
A beleza pelo contraste das faces, cores e efeito patinado na madeira, transmite um estilo romântico e aconchegante ao 
ambiente. 
The beauty by the contrast of the faces, colors and patina effects on the wood, transmits a romantic and cozy style to the 
ambient.

Porcelanato Dolce Vitta | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200000 | LI2 | V4
Retificado Natural | Rectified Matt          

24 FACES
PREMIUM

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic 15% X 85%2mm 9mm

06

06

Linha Amazônia
Uma reinterpretação de madeira das árvores de veios leves e fibras compactas, tradicionalmente limitado à fabricação de móveis 
e aos objetos de decoração. Agora reinterpretada em porcelanato.
A re-reading of the trees of light veins and compact fibers, traditionally limited to the manufacture of furniture and decorative 
objects. Now reinterpreted in porcelanato.

12 FACES

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

Porcelanato Amazônia | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24043
LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

15% X 85%

2mm

7mm

05



08

Linha Bourbon
As marcas do tempo muito característico das madeiras de demolição, confere um toque contemporâneo. Concebido para área 
externa, esta linha entra em perfeita harmonia com outros elementos naturais, paisagismo e decor. 
The chatter marks, very characteristic of the demolition woods, gives a contemporary touch. Suggested to outdoors, this line is 
in perfect harmony with other natural elements, landscaping and décor.

07

16 FACES

Porcelanato Bourbon | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200005 | LE2 | V4
Retificado Externo | Rectified Granilled Out 

OUT

EXCLUSIVE

LE 2
Ambientes externos descobertos.
Outside uncovered areas. 15% X 85%2mm 9mm



1009

Linha Píer
Esta linha faz alusão ao icônico píer de Santa Mônica. A autêntica textura da madeira carvalho enve-
lhecida pelo tempo.
This line refers to the iconic Santa Monica pier. An authentic oak wood texture aged by time.

16 FACES

Porcelanato Píer | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200004 | LI2 | V3
Retificado Acetinado | Rectified Matt  

MAX

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic 15% X 85%2mm 9mm



Linha Rovere Arte
Relevo filetado com a textura da linha Rovere, traz ainda mais sensibilidade para a madeira, um convite para sentir e tocar. Pode 
ser aplicado, tanto no chão quanto parede, fachadas, decks e bancadas.
Special relief with the texture of the Rovere line, brings even more sensitivity to natural wood, an invitation to feel and touch. It can 
be applied to both floor and wall, frontage, decks and benches.

Linha Rovere

Porcelanato Rovere | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200001 | LI2 | V3
Retificado Acetinado | Rectified Matt  

6 FACES

A beleza da madeira no seu aspecto mais natural, perfeito para integrar ambientes, aumentando a sensação de amplitude, com 
praticidade de limpeza e conforto no toque. 
The beauty of natural wood with the most natural aspect, perfect for integrating ambient, increasing the feeling of extent, with easy 
cleaning and comfort to touch.

24 FACES

Porcelanato Rovere Arte | 63 x 108cm | 25 x 42” | Ref. 630043
LR | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LR
Uso exclusivo como revestimento de parede
Exclusive for indoor walls

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic11

15% X 85%

2mm

9mm

2mm

8,5mm

12
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Porcelanato Taberna | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200009 | LI2 | V3
Retificado Natural | Rectified Matt    

12 FACES

Linha Taberna
Além da linda textura natural de madeira, esta linha tem o contraste entre as madeiras de tons claros e escuros, possibilitando 
a composição de uma paginação autêntica e memorável.  
Besides to the beautiful natural wood texture, this line has a contrast between light and dark woods, allowing the composition 
of an authentic and memorable project.

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

MAX

15% X 85%



Linha Ceratto
A linha Ceratto apresenta uma proposta versátil e refinada. Os veios da madeira são cuidadosamente trabalhados, o relevo equilibrado 
e a textura acetinada. Para ambientes internos, traz harmonia e flexibilidade ao projeto. 
The Ceratto line presents a versatile and refined proposal. The wood veins are carefully worked, the relief is balanced and the satin 
texture. For indoor environments, it brings harmony and flexibility to the project.

Porcelanato Ceratto Carvalho | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200006 | LI2 | V3
Retificado Natural | Rectified Matt

20 FACES

15% X 85%LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

Porcelanato Ceratto | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 2450 | LI2 | V3
Retificado Acetinado | Rectified Matt  

10 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

15% X 85%

2mm

7mm

15 16



14

A Aroeira é uma espécie de madeira brasileira, considerada mítica, por suas propriedades medicinais, 
e conhecida como a árvore eterna, por sua durabilidade. Já foi amplamente explorada e hoje corre o 
risco de extinção. A linha faz homenagem a esta valiosa flora e se apropria de sua beleza em peças de 
porcelanato com grande variação de tonalidade.
Aroeira is one type of Brazilian wood, considered mystical, by medicinal properties, and known as the 
eternal tree, for the durability, has already been widely explored and today there are big risk of extinction. 
The line makes homage to this valuable flora and appropriates of her beauty in porcelain tiles with a great 
variation of tonality.

Porcelanato Aroeira | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24072 | LI2 | V4 
Retificado Acetinado | Rectified Matt

18 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

15% X 85%

2mm

7mm

Porcelanato Aroeira | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200007 | LI2 | V3
Retificado Natural | Rectified Matt    

20 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people 15% X 85%

17

Linha Aroeira

18



Linha Aspen
Uma madeira que envolve o olhar projetando leveza, conforto e muita personalidade. Uma linha ideal que 
preenche o ambiente de frescor e naturalidade.   
A wood that involves the look projecting lightness, comfort and a lot of personality. An ideal line that fills the 
ambient with freshness and naturallity.

16
  F
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Porcelanato Aspen Amêndoa | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200002 | LI2 | V4
Retificado Acetinado | Rectified Matt        

Porcelanato Aspen Jatobá | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200003 | LI2 | V4
Retificado Acetinado | Rectified Matt         

16
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LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic 15% X 85%2mm 9mm19 20



Linha Amsterdam Grid
A arquitetura intimista e convidativa dos centros urbanos holandeses valoriza os tons claros para projetos amplamente iluminados 
e a estética naturalista para uma ambiência acolhedora. Assim a linha Amsterdam valoriza as madeiras pintadas em tons leves e 
envelhecidas por sua história, trazendo significado e personalidade ao design de interiores que pratica essa tendência.
The intimate and inviting architecture of the Dutch urban centers values light tones for brightly large projects and naturalistic aesthetics 
for a cozy ambience. Following that Amsterdam line valorizes painted woods in light tones and aged by the history, bringing meaning 
and personality to the interior design that practices to this tendency.

Porcelanato Amsterdam Grid | 50 x 100cm | 20 x 40”
Ref. 1090 | LE2 | V3 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

4 FACES

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

2mm

7mm

21

Linha Vecchia
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Porcelanato Vecchia Ipê | 50 x 100cm | 20 x 40” | Ref. 1056 | LE2 | V2 
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

A linha Vecchia explora a naturalidade das madeiras com veios suaves e relevo equilibrado, que apresentam alusão aos filetes 
com efeito destonalizado. Fachadas, decks, bancadas, o produto é bem recebido tanto em piso quanto em parede.
The Vecchia line explores the naturalness of the woods with smooth veins and balanced relief, which allude to the thread with effect 
tailored. Exterior wall, deck, balcony, the product is well received both in floor and wall.

2mm

7mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

22



Tábuas de madeiras envelhecidas que trazem as marcas do tempo, em 
tonalidades sóbrias, ideais para áreas externas.
Planks of aged wood that bring the marks of the time, in sober tonalities, 
ideal for external areas.

Linha Country

Porcelanato Country | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24048 
LE2 | V4 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

12 FACES

15% X 85%

2mm

7mm

23

Linha Texas
A linha Texas valoriza o design rústico e a integração da natureza na arquitetura urbana. Réguas de porcelanato com textura mate 
e relevo se apropriam dos veios da madeira com fidelidade. 
The Texas line values rustic design and the integration of nature into urban architecture. Porcelain planks with matt texture and relief 
appropriate the veins of the wood with fidelity. 

Porcelanato Texas Amêndoa | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24077
LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

8 F
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LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

15% X 85%

2mm

7mm

2824



Linha Amsterdam
A arquitetura intimista e convidativa dos centros urbanos holandeses valoriza os tons claros para projetos amplamente iluminados 
e a estética naturalista para uma ambiência acolhedora. Assim a linha Amsterdam valoriza as madeiras pintadas em tons leves e 
envelhecidas por sua história, trazendo significado e personalidade ao design de interiores que pratica essa tendência.
The intimate and inviting architecture of the Dutch urban centers values light tones for brightly large projects and naturalistic 
aesthetics for a cozy ambience. Following that Amsterdam line valorizes painted woods in light tones and aged by the history, 
bringing meaning and personality to the interior design that practices to this tendency.

Porcelanato Amsterdam | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24074 | LI2 | V4
Retificado Acetinado | Rectified Matt

20 FACES

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

15% X 85%

2mm

7mm

25

Linha Alaska
A tendência da pausa e aproximação com a natureza, busca ambientes neutros e repletos de sensações ligadas ao desprendimento 
material. Com essa proposta a linha Alaska traz as nuances da madeira variando entre os tons branco e cinza, criando um produto 
atemporal para ambientes leves e pacíficos.
The tendency of pause and approach to nature, seeks neutral environments and full of sensations linked to material detachment. 
With this proposal the Alaska line brings the nuances of wood ranging from white to grey, creating a timeless product for light and 
peaceful areas.

Porcelanato Alaska | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24058 | LI2 | V4
Retificado Acetinado | Rectified Matt

20 FACES

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

15% X 85%

2mm

7mm

26



Obra: Casa Cor Ceara - Arquiteta Mariana B Lima

Linha Farm
Madeira natural, com veios marcantes, trazendo personalidade às áreas externas.
Natural wood, with remarkable veins, bringing personality to the external areas.

Porcelanato Farm | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24050 | LE2 | V3 
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

12 FACES

15% X 85%

2mm

7mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

27

Linha Vivenda
A beleza da madeira clássica, com veios sutis e equilibrados, destaca-se como ícone do design contemporâneo, trazendo 
harmonia e leveza aos ambientes internos. 
The beauty of classic wood, with subtle veins and satin texture, stands out as an icon of contemporary design, bringing harmony 
and lightness to the interior.

12 FACES

Porcelanato Vivenda | 23 x 98cm | 10 x 40” | Ref. 23069 | LI1 | V4
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

15% X 85%

2mm

8,5mm

28



Obra: Arquiteto Gabriel Bampa29

Linha Madero
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. 
Sprawled on the banks of the Rio de la Plata, Puerto Madero displays its industrial elegance and renovated architecture in the 
eastern region of Buenos Aires. The old sheds, barns and mills have been repaginated and serve as inspiration for this line.
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Porcelanato Madero Jatobá | 24,5 x 100cm | 10 x 40”
Ref. 2481 | LE2 | V3 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

Porcelanato Madero Carvalho | 24,5 x 100cm | 10 x 40”
Ref. 2480 | LE2 | V3 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

16
 F
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LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

15% X 85%

2mm

7mm

15% X 85%

2mm

7mm

30
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Linha Castano
A linha Castano se incorpora ao ambiente com tons quentes e estética acolhedora. Um produto que retrata toda a força nativa 
das madeiras. Veios marcados e textura granilhada trazem aconchego e atmosfera rústica para áreas externas.
The Castano line is incorporated into the environment with warm tones and aesthetics. A product that portrays all the native 
strength of the woods. Marked veins and grainy texture bring warmth and rustic atmosphere to outdoor areas.

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

8 F
A

C
E

S

Porcelanato Castano Peppe | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 2432 | LE2 | V3
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

15% X 85%

2mm

7mm

Linha Laminata
A linha Laminata apropria-se da tecnologia digital e apresenta a natureza da madeira em gráfica leve e tons neutros. 
The line Laminata appropriates the digital technology and presents the nature of wood in light graphics and neutral tones. 

Porcelanato Laminata Amêndola | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 2419 | LI2 | V3
Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

8F
A

C
E

S

15% X 85%

2mm

7mm

32



Linha Deck
A linha Deck alia a naturalidade e beleza das madeiras à praticidade do porcelanato. 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.
The Deck line combines the naturalness and beauty of the woods with the practicality of the porcelanato. The composition of 
planks and relief insertion allow the creation of internal or external decks, dry or wet environments. Creative pages and endless 
compositions add personality and efficiency to the project.

Porcelanato Deck Expresso | 60 x 60cm | 24 x 24”
Ref. 6096 | LE2 | V3
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

6 FACES

Porcelanato Deck Caffé | 71,6 x 71,6cm | 28 x28”
Ref. 710033 | LE2 | V3
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

8 FACES

2mm

7,5mm

2mm

7mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas LE 2

Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

33

Linha Forest
Madeira rústica desgastada, destonalizada, trazendo naturalidade para áreas externas.
Rustic Weathered wood, custom, bringing naturalness to external areas.

Porcelanato Forest | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24049 | LE2 | V4
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

19 F
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15% X 85%

2mm

7mm

34



Linha Ecofloor
A linha Ecofloor se apropria da tecnologia slim para proporcionar flexibilidade ao seu projeto. A resistência e durabilidade do 
porcelanato, com espessura e pesos reduzidos, valorizam a praticidade e facilidade de assentamento.
The Ecofloor line apropriates of Slim technology and digital Line printing to provide practicality and a natural and light look to your 
project. Available in three shades of wood, the porcelain tile features a satin texture and versatility for interior composition. 

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

Porcelanato Ecofloor Jatobá | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24055
LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

4 
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15% X 85%

2mm

7mm

Porcelanato Ecofloor Amêndola | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24057
LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

4 
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15% X 85%

2mm

7mm

Porcelanato Ecofloor Carvalho | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24054
LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

4 
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15% X 85%

2mm

7mm

Porcelanato Ecofloor Pinus | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24053
LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt
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15% X 85%

2mm

7mm

35

  

Linha Natural
A absorção de toda a exuberância nativa das madeiras, em porcelanatos de alta definição, 
incentiva a preservação do ambiente natural. A linha Natural explora a diversidade de cores 
das mais consagradas madeiras. Produtos tecnicamente pensados para projetos diversos 
onde a madeira sempre é bem vinda.
The absorption of all the native exuberance of the woods, in high definition porcelanatos, 
encourages the preservation of the natural environment. The Natural line explores the 
diversity of colors of the most consecrated woods. Products technically designed for various 
projects, where wood is always welcome.

15% X 85%

2mm

7mm

Porcelanato Natural Amêndola | 24,5 x 100cm | 10 x 40”
Ref. 2430 | V3 | LI2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

8 
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LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

15% X 85%

2mm

7mm

Porcelanato Natural Ipê | 24,5 x 100cm | 10 x 40”
Ref. 2428 | V3 | LI2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

8 
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LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

Obra: Arquiteta Lais Dalto 36



Linha Nogueira

Porcelanato Nogueira | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24041 | LI2 | V3
Retificado Acetinado | Rectified Matt

Madeira nobre, sofisticada, desenhada por veios marcantes, sobre relevo ondulado, em cor quente e aconchegante.
Noble wood, sophisticated, designed by striking veins, on undulating relief, in warm and cozy color.12
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LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

15% X 85%

2mm

7mm

43

Linha Brown Oak
Tábuas de carvalho americano, em tonalidade quente e aconchegante. A gráfica destonalizada garante a originalidade aos 
ambientes que reveste.
American oak planks in a very cozy warm tones. The customized graphic guarantees the originality of the surroundings.

Porcelanato Brown Oak | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24039 | LI2 | V4
Retificado Acetinado | Rectified Matt

18F
A

C
E

S

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

15% X 85%

2mm

7mm
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Linha Baobá

10 FACES

Porcelanato Baobá | 24,5 x 100cm | 10 x 40”
Ref. 24075 | LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

A exótica espécie de madeira nativa da ilha de Madagascar é inspiração para a linha Baobá. Disponível em textura granilhada ou 
acetinada, possibilita projetos de integração de ambientes externos e internos. Uma linha de design tropical que acompanha a 
tendência multicultural e multiétnica.
The exotic wood , native from the island of Madagascar is an inspiration for the Baobá line. Available in rustic or satin texture, it 
allows integration projects of external and internal areas. A tropical design line that follows the multicultural and multiethnic trend.

Porcelanato Baobá | 24,5 x 100cm | 10 x 40” | Ref. 24076
LE2 | V3 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

10 FACES

15% X 85%

2mm

7mm

15% X 85%

2mm

7mm
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COLEÇÃO
MARMO
Do suave toque acetinado ao alto brilho, a coleção 
Marmo se apropria da tecnologia digital e absorve toda 
a beleza natural dos mármores milenares, reinventados 
em peças de porcelanato.

39

Linha Colosseo
Uma linha que une o clássico com a tecnologia. O mármore Travertino é aprimorado com a aplicação da 
tecnologia digital nas nuances da gráfica, dando maior profundidade e sensibilidade ao toque.
A line that join the classic with the technology. Travertine marble is enhanced by applying digital technology to 
the nuances of graphics, giving greater depth and touch sensitivity.

6 FACES

Porcelanato Colosseo | 80,5 x 140cm | 32 x 55” | Ref. 800003 | LI1 | V2
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished   

Porcelanato Colosseo | 80,5 x 140cm | 32 x 55” | Ref. 800004 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt  

6 FACES

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm

9mm

2mm

9mm
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Linha Bronze Venato
Toda a sofisticação do mármore italiano Armani. Uma beleza bruta que se dilui em veios elegantes e memoráveis,  
proporciona aos ambientes uma linguagem refinada e imponente.
All the sophistication of Armani Italian marble. A raw beauty that melts into elegant and memorable veins. Provides 
to the environments a refined and noble language.

6 FACES

Porcelanato Bronze Venato | 92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920022 | LI2 | V3   
Retificado Acetinado | Rectified Matt

Porcelanato Bronze Venato | 90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910019 | LI1 | V3  
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

6 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

MAX

MAX

2mm 9mm

2mm 9mm
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Linha Calacatta Borghini
O olhar é atraído pela nobreza e definição dos veios acinzentados e pontos dourados. O mármore Calacatta é um dos clássicos que 
mais expressa sua beleza de forma inquestionável.
The look is attracted by the nobility and definition of the greyish veins and gold spots. Calacatta marble is one of the classics and the 
most unbeatable beauty.

43 44



Linha Calacatta Borghini Kit

Porcelanato Calacatta Borghini Kit | 80,5 x 140cm | 32 x 55” | Ref. 800000KIT1 e 800000KIT2
LI1 | V4 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished  

4 F
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S

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

PREMIUM

2mm

9mm
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Linha Calacatta Borghini

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

8 F
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S

Porcelanato Calacatta Borghini | 80,5 x 140cm | 32 x 55” | Ref. 800001
LI1 | V4 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished 

PREMIUM

2mm

9mm
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Linha Palazzo Ducale
Onix branco com suas nuances peroladas e veios acobreados, coloca em evidência uma linguagem finíssima repleta de 
requinte e sofisticação. 
White onyx with its pearly nuances and coppery veins, highlighted in a very fine language of a full  refinement and 
sophistication.
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Porcelanato Palazzo Ducale | 92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920023 | LI2 | V3
Retificado Acetinado | Rectified Matt 

6 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

Porcelanato Palazzo Ducale | 90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910020 | LI1 | V3
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished  

6 FACES

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

STYLE

STYLE

2mm 9mm

2mm 9mm
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Porcelanato Palazzo Ducale | 80,5 x 140cm | 32 x 55” | Ref. 800005
LI1 | V3 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

6
 F

A
C

E
S

STYLE

2mm

9mm
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Linha Marmo Reale
A linha traz a beleza plena do mármore Daino. A textura tem como característica os veios que dão 
profundidade e movimento, trazendo um aspecto natural e acolhedor.  
The line brings the plenty beauty of Daino marble. The texture is characterized by the veins that give 
depth and movement, bringing a natural and welcoming view.

Porcelanato Marmo Reale | 80,5 x 140cm | 32 x 55” | Ref. 800002
LI1 | V3 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished 

6 FACES

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

MAX

2mm 9mm
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Linha Castellamare Bianco
O tipo Estatuário tem as mesmas características do mármore Carrara, porém os veios são mais refinados e o fundo mais branco, 
tornando-o ainda mais nobre.   
The Statuary type has the same characteristics as Carrara marble, but the veins has more details and the bottom is whiter, making 
it even more noble.
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Porcelanato Castellamare Bianco | 106,5 x 106,5cm | Ref. 106006
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

8 F
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S

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

Porcelanato Castellamare Bianco | 80,5 x 140cm | 32 x 55” | Ref. 800006
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic
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PREMIUM

PREMIUM

2mm

9mm

2mm

9mm
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Porcelanato Castellamare Bianco | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106007
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt
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LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

Porcelanato Castellamare Bianco | 80,5 x 140cm | 32 x 55” | Ref. 800007
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

8 F
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S
PREMIUM

PREMIUM

2mm

9mm

2mm

9mm
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Linha Bianco Carrara
A leveza e a elegância fazem o mármore Carrara ser inconfundível. Aplicada em formatos grandes, quadrados e retangulares, a 
textura é interpretada na sua máxima capacidade estética.  
The lightness and elegance make Carrara marble unique. Applied in large, square and rectangular formats, the texture is translated 
into a maximum aesthetic capacity.

6 FACES

Porcelanato Bianco Carrara | 92x 92cm | 36 x 36”
Ref. 920024 | LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt 

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

2mm

9mm
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Porcelanato Bianco Carrara | 70 x 70cm | 28 x 28” | Ref. 700010 | LI1 | V2
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished   

Porcelanato Bianco Carrara | 90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910021
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished
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Porcelanato Bianco Carrara | 61 x 106,5cm | 25 x 45” | Ref. 610031
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished 
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2mm

9mm

2mm

8,5mm

2mm

7mm

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic 58



Linha Palazzo Venezia
A linha coloca em evidência a textura perolada do mármore Onix, interpretado de maneira clean e homogênea.   
The line put the high evidence of the pearly texture of Onix marble, interpreted in a clean and homogeneous way.
   

Porcelanato Palazzo Venezia | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106008  
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished 

9 FACES

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

STYLE

2mm

9mm
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Linha Palazzo Borghese
Um mármore exótico, de descomunal definição e beleza gráfica. Um protagonista nato quando aplicado nos ambientes.
An exotic marble, of extraordinary definition and graphic beauty. A native character when is used at all áreas.

Porcelanato Palazzo Borghese | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106010
LI1 | V3 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished 

6 FACES

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

EXCLUSIVE

2mm

9mm
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Linha Onix Saturniuun
Memorável como os anéis de Saturno. Esta linha transforma o mármore Onix em uma interpretação lúdica da Via-Láctea, através 
de um efeito “gliterizado”, dando maior profundidade para a gráfica tornando-o único.
Memorable like the rings of Saturn. This series makes the marble Onix with a playful interpretation of the Milky Way through a 
“gliterized” effect, giving greater depth to the graphics making it unique.
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Porcelanato Onix Saturniuun | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106009
LI1 | V3 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished  

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

PREMIUM

2mm

9mm
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Linha Crema
A linha se inspira na sutileza do mármore espanhol Crema Marfil. É a escolha perfeita para ambientes claros de tonalidades naturais. 
Disponível em duas texturas, acetinada e polida, ambas monocálibre, possibilitando a combinação de superfícies para continuidade 
de projetos personalizados.
The line is inspired by the finesse of Crema Marfil Spanish marble. Is the perfect choice for light areas of natural shades. Available in 
two textures, matt and polished, both single caliber, allowing the combination of surfaces for continuity of custom projects.

Porcelanato Crema | 90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910000
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished 

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residential areas and commercial areas with low traffic of people  

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

Porcelanato Crema | 90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910001 
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt
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2mm

9mm

2mm

9mm
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Linha Calacatta Oxxy
A beleza singular do mármore Calacatta é protagonista nesta linha de porcelanato. Toda naturalidade deste nobre material oxidado 
é representada na riqueza de seus veios, que transitam entre tons de ouro e prata em fundo claro.
The unique beauty of the Calacatta marble is the protagonist of this line of porcelain tiles. All naturality of this noble material is 
represented of the rich veins that goes between shades of gold and silver in light background.

Porcelanato Calacatta Oxxy | 90,5 x 90,5cm | 36 x36” | Ref. 910004
LI1 | V3 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished
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LI 1

Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residential areas and commercial areas with low traffic of people  

PREMIUM

2mm

9mm
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Obra: Arquiteto Jorge Machado

Linha Ágatha
A linha Ágatha compõe uma nova atitude à coleção Touch. Uma preciosa pedra de composição histórica, que foi descoberta pela 
primeira vez na região da Sicília, e por milhares de anos traz uma energia mística e significativa ao seu redor. 
The Ágatha line puts a new attitude to Touch technology. A precious stone of historical composition, which was first discovered in 
the region of Sicily and thousands of years ago, brings mystical and significant energy around.

Porcelanato Ágatha | 70 x 70cm | 28 x 28” | Ref. 700049 | LI1 | V3
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

8 FACES

2mm

7mm
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Linha Ônix
A linha Ônix é inspirada no precioso mármore de finíssimos veios dourados. Suas nuances peroladas, aliadas a superfície de brilho 
pleno, valorizam os efeitos de profundidade e tonalidades exploradas pela alta definição da tecnologia digital. 
The Onix line is inspired by the precious marble of fine golden veins. Its pearly nuances, allied to the surface of full brightness, value 
the effects of depth and tonalities explored by the high definition of digital technology.

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

8 FACES

Porcelanato Ônix | 70 x 70cm | 28 x 28” | Ref. 700043
LI1 | V3 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

Porcelanato Ônix | 61 x 106,5cm | 25 x 45” | Ref. 610003 | LI1 | V3 
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

10 FACES

2mm

8,5mm

2mm

7mm

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.
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Porcelanato Ônix | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106002 | LI1 | V3
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

2mm

10mm
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Linha Marmo Nero
Um mármore negro de veios sutis é expresso em peça de porcelanato. Com textura de alto brilho e relevo.
A black marble of subtle veins is expressed in a piece of new porcelain format, 90,5x90,5cm or 36x36 inches.

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residential areas and commercial areas with low traffic of people

Porcelanato Marmo Nero | 90,5 x 90,5cm | 36 x36” | Ref. 910009
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

6FACES
PREMIUM

2mm

9mm
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Obra: Casa Cor Ceara - Arquiteto Afonso Tomoda

Linha Antique
Toda elegância dos mármores é expressa em uma linha clássica de porcelanato, com textura polida de alto brilho. Peças disponíveis 
nas cores brown e off white, trazem versatilidade para diversos projetos de ambientes internos.
All the elegance of the marbles is expressed in a classic line of high gloss polished textured porcelain tile. New format, 90,5x90,5cm or 
36x36 inches is available in brown and off white colors, bringing versatility to many different interior project.

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residential areas and commercial areas with low traffic of people

8 FACES

Porcelanato Antique Off White | 90,5 x 90,5cm | 36 x36” | Ref. 910003
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

2mm

9mm

Porcelanato Antique Brown | 90,5 x 90,5cm | 36 x36” | Ref. 910002
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished 

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residential areas and commercial areas with low traffic of people

8 FACES

2mm

9mm
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Porcelanato Marmo D’oro | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106003
LI1 | V2 Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

6 FACES

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residential areas and commercial areas with low traffic of people

Porcelanato Marmo D’oro | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630033
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

15FACES

EXCLUSIVE / STYLE

2mm

10mm

2mm

8,5mm
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Linha Marmo D’oro
Os mármores clássicos são sinônimos de uma elegância contemporânea. Com sua luminosidade e alto brilho, a linha Marmo D’oro 
confere aos ambientes a harmonia dos mármores nobres.
The classic marbles are synonymous with contemporary elegance. With its luminosity and high gloss, the Marmo D’oro line gives the 
environments the harmony of noble marbles.

Porcelanato Marmo D’oro | 61 x 106,5cm | 25 x 45” | Ref. 610015
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

15FACES

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residential areas and commercial areas with low traffic of people

Obra: Mostra Casa e Design - Arquiteta Sabrina Beloti

2mm

8,5mm
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Linha Cabernet
As tonalidades quentes do mármore Cabernet se inspiram no encorpado vinho, trazendo a sofisticação e o refinamento 
ao ambiente. Disponível na textura polida touch em alto brilho e na textura acetinada com acabamento prime, onde veios 
selecionados de brilho localizado proporcionam o efeito de fosco e brilho em uma mesma peça.
The warm tons of the Cabernet marble are inspired by the full wine, bringing sophistication and refinement to the environment. 
Available in high-gloss polished touch texture and satin texture with premium finish, where selected shades of localized gloss 
provide the matte and gloss effect in one piece.

Porcelanato Cabernet | 61 x 106,5cm | 25 x 45” | Ref. 610025
LI1 | V3 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

8 FACES

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

2mm

8,5mm
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Porcelanato Cabernet | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630025
LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

8 FACES

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm

8,5mm
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Linha Calacatta
Esta linha se inspira nos mais valiosos mármores Calacatta originários da Itália. Sua superfície de alto brilho, com tecnologia 
Touch de polimento, aliada à alta definição dos veios, confere profundidade e valorização das nuances neutras e prateadas. 
This line is inspired by the most valuable Calacatta marbles native from Italy. Its high gloss surface with Touch polishing technology, 
linked with the high definition of the veins, gives deep and appreciation of the neutral and silver nuances.

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

Porcelanato Calacatta | 61 x 106,5cm | 25 x 45” | Ref. 610002
LI1 | V3 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

8 FACES

2mm

8,5mm

77 Obra: Arquiteto Marcelo Nunes 78



Linha Marfil
A coleção Marmo se apropria de toda a tecnologia digital e absorve toda a beleza natural dos mármores milenares. Com textura 
suave e delicada.
The Marfil line appropriates all digital technology and absorbs all the natural beauty of the millenary marbles. Environmentally 
responsible alternatives with soft and delicate texture.

Porcelanato Marfil | 61 x 106,5cm | 25 x 45” | Ref. 610010 | LI1 | V2 
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

8 FACES

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

6 FACES

Porcelanato Marfil | 50 x 100cm | 20 x 40” | Ref. 1045 | LI2 | V2 
Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm

8,5mm

2mm

7mm
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Porcelanato Marfil | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28”
Ref. 710038 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

6 FACES 8 FACES

Porcelanato Marfil | 70 x 70cm | 28 x 28”
Ref. 700050 | LI1 | V2
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

2mm

7mm

2mm

7mm
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Linha Etruscan
O design etrusco, conhecido pelo detalhamento de suas obras de arte e pelo refinamento da lapidação de suas pedras preciosas, 
foi inspiração para criação dessa linha de porcelanato. O mármore em tons acinzentados com veios claros, valorizado pelo 
polimento touch em textura fosco ou de alto brilho, trazem elegância para ambientes internos.
Etruscan design, know for the detailing of works of art and the refinement of the lapidation of precious stones, was an inspiration 
for the creation of this line of porcelain tiles. The marble in shades of grey with light veins, valued by touch polish in matt texture or 
high gloss, bring elegance to the interior.

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

Porcelanato Etruscan | 61 x 106,5cm | 25 x 45” | Ref. 610017 | LI1 | V3
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

6 FACES

Porcelanato Estruscan | 63 x 108cm | 25 x 45” | 630034| LI2 | V3 
Retificado Acetinado | Rectified Matt

6 FACES

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm

8,5mm

2mm

8,5mm

81 Obra: Casa Cor RP - Arquiteta Roberta de Oliveira 82



COLEÇÃO
METROPOLITANA
Materiais modernos, contemporâneos e criativos. A 
diversidade e o constante movimento do cenário urbano 
é inspiração para arquitetura moderna. A releitura de 
cimentos e concretos impressos em peças de porcelanato, 
exploram a dinâmica da cidade através da evolução da 
tecnologia industrial e digital.

83

Linha Copan
O cimento ideal para compor ambientes contemporâneos com sofisticação, traz à tona um estilo rústico e 
elegante em qualquer ambiente.
The perfect type of cement, composing contemporary environments with sophistication, brings up a rustic and 
elegant style in any ambients.

Porcelanato Copan Beige | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106014
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished  

Porcelanato Copan Beige | 108 x 108cm | 42 x 42” | Ref. 108007
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt    
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LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

STYLE

STYLE

2mm

9mm

2mm

9mm
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Porcelanato Copan Cement | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106013
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished  
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Porcelanato Copan Cement | 108 x 108cm | 42 x 42” | Ref. 108005 
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt 

6
 F
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C
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S

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

STYLE

STYLE

2mm

9mm

2mm

9mm
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Porcelanato Copan Off White | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106011
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished  
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Porcelanato Copan Off White | 108 x 108cm | 42 x 42” | Ref. 108003
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt 

6
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S

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

STYLE

STYLE

2mm

9mm

2mm

9mm
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Porcelanato Copan Fendi | 108 x 108cm | 42 x 42” | Ref. 108006
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt 
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LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

Porcelanato Copan Fendi | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106015
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished  

6
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S

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

STYLE

STYLE

2mm

9mm

2mm

9mm
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Porcelanato Copan Silver | 108 x 108cm | 42 x 42” | Ref. 108004
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt 
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LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

Porcelanato Copan Silver | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106012
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished  

6
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A
C

E
S

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

STYLE

STYLE

2mm

9mm

2mm

9mm
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Porcelanato Copan Beige | 92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920026
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt 
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LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

Porcelanato Copan Beige | 90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910022
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished  
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LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

2mm

9mm

2mm

9mm
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Porcelanato Copan Fendi | 90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910011
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished   

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

6
 F
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Porcelanato Copan Cement | 90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910012
LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished   

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

2mm

9mm

2mm

9mm

90



6 FACES

Porcelanato Copan Fendi
92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920013 | LE2 | V2
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

6 FACES

Porcelanato Copan Cement
92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920014 | LE2 | V2
Retificado Externo | Rectified Granilled Out2mm

9mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas LE 2

Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

OUT

6 FACES

Porcelanato Copan Fendi
92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920007 | LI2 
V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

6 FACES

Porcelanato Copan Cement
92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920008 | LI2
V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic LI 2

Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic

2mm

9mm

2mm

9mm

2mm

9mm
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LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people LI 2

Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people
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6 FACES

Porcelanato Copan Silver
92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920009 | LI2
V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

6 FACES

Porcelanato Copan Off White
92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920010 | LI2
V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people LI 2

Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

2mm9mm 2mm9mm

6 FACES 6 FACES

Porcelanato Copan Silver
90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910013 | LI1 
V2 | Retificado Polido Brilhante | 
Rectified Shine Polished

Porcelanato Copan Off White
90,5 x 90,5cm | 36 x 36” | Ref. 910014 | LI1
V2 | Retificado Polido Brilhante | 
Rectified Shine Polished

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic. LI 1

Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.

2mm9mm 2mm9mm
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Linha Solo
Toda beleza simples e forte do cimento expressa em cores definidas, caixaria marcada e design contemporâneo.
All simple and strong cement beauty expressed in defined colors, sophisticated marks and contemporary design.

Porcelanato Solo Argento | 50 x 100cm | 20 x 40” 
Ref. 1035 | LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

8 FACES

2mm

7mm

94



Linha Beton
O ritmo da cidade é a inspiração, e o cimento a matéria prima do estilo urbano. Sempre em alta por sua versatilidade, a textura fica 
ainda mais valorizada no formato grande e retangular. 
The rhythm of big cities gives the inspiration, and cement is the raw material of urban style. Always up for this versatility, the texture 
add more value in the large and rectangular format.

Porcelanato Beton Silver | 82 x 141,5cm | 32 x 55” | Ref. 820002 | LI2 | V2
Retificado Natural | Rectified Matt

6 FACES
STYLE

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm

9mm

95

Porcelanato Beton Cement | 82 x 141,5cm | 32 x 55” | Ref. 820003 | LI2 | V2
Retificado Natural | Rectified Matt

6 FACES
STYLE

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm

9mm

Porcelanato Beton Off White | 82 x 141,5cm | 32 x 55” | Ref. 820001 | LI2 | V2
Retificado Natural | Rectified Matt

6 FACES
STYLE

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm

9mm

96
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Linha Munique
O cimento ideal para compor ambientes contemporâneos com sofisticação, traz à tona um estilo 
rústico e elegante em qualquer ambiente.
The perfect type of cement, composing contemporary environments with sophistication, brings up 
a rustic and elegant style in any ambients.

Porcelanato Munique Cement | 92 x 92cm | 36 x 36”
Ref. 920025 | LI2 | V3 | Retificado Natural | Rectified Matt   

6 FACES

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm

9mm

97 98



Linha Unique
A estética artesanal do cimento queimado é inspiração para a linha Unique. Em posição de destaque na arquitetura contemporânea, 
a técnica reflete atmosfera urbana nos mais diversos projetos. 
The craft view of the burned cement is an inspiration for the Unique line. In a spotlight position in contemporary architecture, the te-
chnique reflects urban atmosphere in the most different projects. 

Porcelanato Unique Grafite | 108 x 108cm | 42 x 42” | Ref. 108001
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt  

4 F
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LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

Porcelanato Unique Prata | 108 x 108cm | 42 x 42” | Ref. 108002 
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

4 F
A

C
E

S

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

EXCLUSIVE

MAX

2mm

10mm

2mm

9mm
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Linha City
A linha City reafirma o papel do concreto na arquitetura contemporânea. Apropriando-se de todas as nuances do cimento, em 
sinergia com o efeito do tempo e com a fidelidade das marcas de caixaria, a linha apresenta peças ricas no movimento que reflete 
a dinâmica do cenário urbano.
The City line reconfirm the propose of concrete in contemporary architecture. Taking advantage of all the nuances of cement in 
synergy with the effect of time and with the fidelity of the box marks, the line presents pieces rich in the movement that reflects the 
dynamics of the urban scenario.

Porcelanato City Cement | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630037  
LI2 | V3 | Retificado Natural | Rectified Matt

6 FACES

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm

8,5mm

102



Linha Spatola
A linha é inspirada na artesanal técnica do cimento queimado de efeito espatulado, onde o design manual é protagonista. A 
superfície acetinada com suave relevo traz realidade e sensibilidade às peças de porcelanato que revestem ambientes.
The line is inspired by the craft technique of burned cement with spatula effect, designed by hand is the protagonist. The matt texture 
with soft relief brings reality and sensitivity to the pieces of porcelain that cover indoor areas of the most different projects.

Porcelanato Spatola Grigio | 92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920000 | LI2 | V3 
Retificado Acetinado | Rectified Matt

6 FACES

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

EXCLUSIVE

2mm 9mm

Porcelanato Spatola Bianco | 92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920001 | LI2 | V3 
Retificado Acetinado | Rectified Matt

6 FACES

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

2mm 9mm

EXCLUSIVE
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Porcelanato Artesan | 108 x 108cm | 42 x 42” | Ref. 108000 | LI2 | V3 
Retificado Natural | Rectified Matt

6
 F
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Linha Artesan
Valorizando a estética artesanal do cimento queimado, essa linha apropria-se dos efeitos do tempo em sintonia com a técnica 
manual, resultando em porcelanato com gráfica de efeitos desgastados e destonalizados, em grande formato, 108 x 108cm de 
textura granilhada.
Adding value to the craft view of the burned cement, this line appropriates the effects of time in line with the hands technique, 
resulting in porcelain with graphic of worn out effects and tailored in large format, 108x108cm or 42x42 inches of grained texture.

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

PREMIUM / STYLE

2mm

10mm

104



Linha New York
Com inspiração na cosmopolita cidade de New York, a superfície de cimento queimado traduz a atmosfera urbana 
para ambientes modernos e versáteis. Disponível na textura acetinada ou granilhada, compõe ambientes externos 
e internos para continuidade de um projeto completo.
Inspired by the cosmopolitan city of New York, the burnt cement surface translates the urban atmosphere into modern 
and versatile ambient. Available in satin or granilled textures, it composes outdoor and indoor areas for continuity of 
a full project.

2mm

7mm

4 FACES

Porcelanato New York
71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710070 | LE2 | V2 
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

Porcelanato New York
71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710069 | LI2 | V2
Retificado Natural | Rectified Matt

4 FACES

2mm

7mm

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

105

Linha Chicago
A Metropole de Chicago é inspiração para esta linha. Um cimento queimado de tons leves e neutros é bem vindo para composição 
de qualquer ambiente de design urbano. Disponível nas texturas acetinada ou granilhada, compõe ambientes externos e internos.
The Metropole of Chicago is an inspiration for this line. A burnt cement of light and neutral tones is welcome to make up at all urban 
design ambient. Available in satin or granilled textures, it composes outdoor and indoor ambients.

2mm

7mm

Porcelanato Chicago
71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710073 | LE2 | V2 
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

16 FACES

Porcelanato Chicago
71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710072 | LI2 | V2
Retificado Natural | Rectified Matt

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

16 FACES

2mm

7mm
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Linha San Francisco
A dinâmica cidade californiana é fonte de inspiração para o porcelanato que compõe esta linha. A superfície de cimento 
queimado, disponíveis nas texturas acetinada e granilhada, compõe ambientes externos e internos para continuidade de um 
projeto completo e versátil.
The dynamic Californian city is a source of inspiration for the porcelain tiles that make up this line. The burnt cement surface, available 
in satin and granilled textures, composes outdoor and indoor environments for continuity of a full and versatile project.

2mm

7mm

16 FACES

Porcelanato San Francisco
71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710077 | LE2 | V2
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

Porcelanato San Francisco
71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710076 | LI2 | V2
Retificado Natural | Rectified Matt

16 FACES

2mm

7mm

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

107

Linha Detroit
No ritmo da metrópole de Detroit, o concreto predomina. Esta linha de porcelanato de textura granilhada é aposta certa para 
ambientes externos cheios de modernidade. 
In the rhythm of the Detroit metropolis, concrete predominates. This line of porcelain tile with granilled texture is a right bet for 
outdoor environments full of modernity.

Porcelanato Detroit | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710078 | LE2 | V3 
Retificado Externo | Rectified Granilled Out
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LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

2mm

7mm

OUT

Linha Denver
O centro da arquitetura moderna de Denver inspira esta linha de porcelanato que retrata a superfície do cimento queimado, 
símbolo da modernidade para ambientes internos e externos. Disponíveis nas texturas granilhada ou acetinada.
The center of modern architecture in Denver inspires this line of porcelain tile that portrays the surface of the burnt cement, a 
symbol of modernity for indoor and outdoor environments. Available in granilled or satin textures.

2mm

7mm

Porcelanato Denver
71,6 x 71,6cm | Ref. 710075 | LE2 | V2
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

9 F
A

C
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Porcelanato Denver
71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710074 | LI2 | V2
Retificado Natural | Rectified Matt

LI 2
Ambientes Internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

9 F
A

C
E

S

2mm

7mm

OUT
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Linha Ártico

4 F
A

C
E
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Porcelanato Ártico | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106000 LI1 | V2 
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residential areas and commercial areas with low traffic of people

MAX

2mm

10mm

Porcelanato Ártico | 106,5 x 106,5cm | 42 x 42” | Ref. 106001 | LI2 | V2  
Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

4 F
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C
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MAX

2mm

10mm

A linha Ártico traz a leveza dos tons claros com suaves nuances de cimento, proporcionando sensação de amplitude e liberdade. 
Ártico Line The Artico line brings the lightness of the light tones with soft nuances of cement, providing a sense of amplitude and 
freedom. 

109

Linha Portland
A solidez dos cimentos, combinada aos tons neutros da linha Portland, trazem a sobriedade ideal para projetos elegantes e 
assertivos. Peças em grandes formatos, com granilha e relevo expressivo, são ideais para ambientes externos.
Portland Line The solidity of the cements, combined with the neutral tones of the Portland line, bring the sobriety ideal for elegant 
and assertive designs. parts in large formats, with granilla and expressive relief, are ideas for outdoor environments.

6 FACES

Porcelanato Portland Cement | 63 x 108cm | 25 x 45”
Ref. 630016 | LE2 | V3 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos.
Outside uncovered areas.

2mm

8,5mm
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Linha Urbano

Porcelanato Urbano Off White | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710055 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

4 FACES

A linha Urbano associa a versatilidade e as vantagens do porcelanato à estética contemporânea. Graças à tecnologia de impressão 
digital e à suave textura acetinada, a linha apresenta solução ideal para a arquitetura da vida moderna, recriando perfeitamente 
as irregularidades e nuances típicas do cimento queimado.
The Urbano Prime line combines the versatility and advantages of porcellanato with contemporary aesthetics thanks to soft satin 
texture. The line presents an ideal solution for the architecture of modern life, perfectly recreating the irregularities typical of the 
burnt cement.

2mm

8,5mm

111

Linha Planalto
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. 
The urban scenery of Brazilian city called Brasília, and the creative freedom of a great architect, inspire concepts and development. 
The artistic interference of an industrialized cement is enriched by a modern concept of free and craft drawing.

Porcelanato Planalto Scuro | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710006 | LI2 | V3
Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

6 FACES

2mm

7mm
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Obra: Forma Arquitetura113

Linha Capolavoro
A linha Capolavoro transporta as nuances contemporâneas do cimento para um cenário de obra de arte. Onde as técnicas de 
espátula e pincel proporcionam uma estética artística para o produto, com movimentos suaves e tonalidades leves. A textura 
mate reafirma uma superfície de cimento queimado, reproduzida com fidelidade no porcelanato.
The Capolavoro line moves the contemporary nuances of cement to a work of art scene. Where the spatula and brush techniques 
provide an artistic aesthetic for the product, with soft movements and light tones. The matt texture reinforce a surface of burnt 
cement, reproduced with fidelity in the porcelain.

6 FACES

Porcelanato Capolavoro | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630023
LI2 | V4 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

2mm

8,5mm
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Linha Cimento
Inspirada na tendência do consagrado cimento queimado, apresenta um produto versátil e contemporâneo. Uma textura acetinada 
equilibrada e agradável para ambientes internos, se aplica a projetos modernos e eficientes.
Inspired by the trend of the consecrated burnt cement, it presents a versatile and contemporary product. A satin texture, balanced 
and pleasant for indoor environments, applies to modern and efficient designs.

Porcelanato Cimento Fendi 
60 x 60cm | 24 x 24” | Ref. 6098 | LI2 | V3  
Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

8 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

Porcelanato Cimento Cinza
60 x 60cm | 24 x 24” | Ref. 6099 | LI2 | V3  
Retificado Acetinado | Rectified Matt 

8 FACES

2mm

6mm

2mm

6mm

LI 2

Porcelanato Cimento Off White | 63 x 108cm | 25 x 45”
Ref. 630013 | LI2 | V3 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

6 FACES

2mm

8,5mm

115 116



Obra: Forma Arquitetura117

Linha Industrial
Uma releitura rica, cheia de força e realismo, do consagrado cimento queimado. A linha Industrial transpira a modernidade, o 
vigor produtivo e o ritmo das metrópoles. 
A rich re-reading, full of strength and realism, consecrated burnt cement. The Industrial line inspire the modernity, the productive 
force and the rhythm of the metropolis.

Porcelanato Industrial Sand | 63 x 108cm | 25 x 45”
Ref. 630010 | LE2 | V3 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

6 FACES

2mm

8,5mm

Porcelanato Industrial Cement | 63 x 108cm | 25 x 45”
Ref. 630011 | LE2 | V3 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

6 FACES

2mm

8,5mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

118



Linha Concreto
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.
A modern and versatile line. Variable shades and Slim thickness offer practicality to the design. Full HD digital printing ensures 
cleaner, sharper images.

Porcelanato Concreto Cinza | 60 x 60cm | 24 x 24” | Ref. 60645 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt

4 FACES

2mm

6mm

Porcelanato Concreto Bege | 60 x 60cm | 24 x 24” | Ref. 60652 | LI2 | V2 
Retificado Acetinado | Rectified Matt

4 FACES

2mm

6mm

Porcelanato Concreto Branco | 60 x 60cm | 24 x 24” | Ref. 60669 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt

4 FACES

2mm

6mm

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic119

Porcelanato Concreto Branco 
50 x 100cm | 20 x 40” | Ref. 10033
LI2 | V2 | Retificado Acetinado |
Rectified Matt

Porcelanato Concreto Cinza 
50 x 100cm | 20 x 40” | Ref. 10034
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | 
Rectified Matt

Porcelanato Concreto Bege
50 x 100cm | 20 x 40” | Ref. 10035
LI2 | V2 | Retificado Acetinado |
Rectified Matt

4 FACES 4 FACES 4 FACES

Obra: Arquiteta Andreia Nórcia

2mm7mm
LI 2

Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people
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Linha Rambla
Com inspiração nas Ramblas de Barcelona, a linha traduz o ritmo urbano do concreto em um porcelanato de gráfica árida em tons 
claros e neutros. Disponível em textura acetinada ou polida touch de alto brilho para ambientes internos e textura granilhada para 
áreas externas, a linha possibilita a composição de um projeto completo e integrado.
It was inspired on the Ramblas of Barcelona, the line translates the urban rhythm of concrete in an arid graphic porcelain tile in light 
and neutral tones. Available in satin texture or polished touch of high brightness for indoor and texture rustic for outdoor areas, the 
line allows the composition of a complete and integrated project.

Porcelanato Rambla | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” 
Ref. 710061 | LE2 | V2 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

6 FACES

2mm

7mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas
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Linha Itamaraty
Projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1970, o Palácio Itamaraty é homenageado por esta linha. 
Launched in 1970, the Itamaraty Palace is honored by this line. 

Porcelanato Itamaraty Cinza Escuro | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710027 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

6
 F
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Porcelanato Itamaraty Cinza Claro | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710025 | LI2 | V2 
Retificado Acetinado | Rectified Matt 

6
 F
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C
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S

2mm

7mm

Porcelanato Itamaraty Bege | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710026 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt 

6
 F

A
C

E
S

2mm

7mm

2mm

7mm
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A sutileza dos tons claros, com leves nuances de cimento queimado, é explorada em textura acetinada no porcelanato Tarmac.
The subtlety of light tones, with slight nuances of burnt cement, is explored in satin texture in the Tarmac porcelanato.

Linha Tarmac

Porcelanato Tarmac | 60 x 60cm | 24 x 24” | Ref. 60687
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

Porcelanato Tarmac | 71,6x 71,6cm | 24 x 24” | Ref. 710087
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

2mm

7mm

2mm

6mm
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Linha Paviment

Porcelanato Paviment Beige | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710052 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt

A linha Paviment apresenta a releitura do concreto, tão presente na arquitetura contemporânea e no cotidiano metropolitano. 
A partir da impressão digital, em alta definição, as tonalidades e irregularidades do consagrado material são reproduzidas em 
porcelanato, com textura acetinada e agradável ao toque.
The Paviment line presents the re-reading of concrete, so present in contemporary architecture and metropolitan daily life. From the 
digital printing, in high definition, the tonalities and irregularities of the consecrated material are reproduced in porcellanato 71,6  x 
71,6cm, with satin texture and pleasant to the touch.

Porcelanato Paviment Cement | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | 710053 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt

10 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

10 FACES

2mm

7mm

2mm

7mm
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Linha Alvorada

Porcelanato Alvorada Scuro | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710002 | LE2 | V3 
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

6 FACES

2mm

7mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

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. 
The apparent concrete, like the skin of modern architecture, is the essence of the Alvorada line. Conceived as a tribute to our capital 
and to the master Niemeyer Brazilian Architect, the line allows free conceptions of design.

Porcelanato Alvorada Chiaro | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710001 | LE2 | V3 
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

6 FACES

2mm

7mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas
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Linha Boston
Inspirada na metropolitana capital de Massachusetts, esta linha apresenta uma diversidade dos tons urbanos. 
Inspired by the metropolitan capital of Massachusetts, this line presents the diversity of urban tones. 

Porcelanato Boston Sand | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | 7mm
Ref. 710079 | LI2 | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

Porcelanato Boston Sand | 60 x 60cm | 24 x 24” | 6mm
Ref. 60079 | LI2 | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

Porcelanato Boston Off White | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | 7mm
Ref. 710080 | LI2 | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

Porcelanato Boston Silver | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | 7mm
Ref. 710081 | LI2 | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

Porcelanato Boston Silver | 60 x 60cm | 24 x 24” | 6mm
Ref. 60081 | LI2 | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

Porcelanato Boston Grey| 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | 7mm
Ref. 710082 | LI2 | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

Porcelanato Boston Cement | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | 7mm
Ref. 710083 | LI2 | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

Porcelanato Boston Cement | 60 x 60cm | 24 x 24” | 6mm
Ref. 60083 | LI2 | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

2mm

2mm

2mm

2mm

2mm

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic
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Linha Urbano Prime
A linha Urbano Prime associa a versatilidade e as vantagens do porcelanato à estética contemporânea. Graças a tecnologia de 
impressão digital e a suave textura acetinada. A linha apresenta solução ideal para a arquitetura da vida moderna, recriando 
perfeitamente irregularidades típicas do cimento queimado.
The Urbano Prime line combines the versatility and advantages of porcelanato with contemporary aesthetics thanks to soft satin 
texture. The line presents an ideal solution for the architecture of modern life, perfectly recreating the irregularities typical of the 
burnt cement.

129

Porcelanato Urbano Prime Fendi | 63 x 108cm | 25 x 45”
Ref. 630015 | LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

6 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

2mm

8,5mm

Porcelanato Urbano Prime Bege | 61 x 106,5cm | 25 x 45”
Ref. 610008 | LI1 | V2 | Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

6 FACES

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

2mm

8,5mm

Porcelanato Urbano Prime Bege | 63 x 108cm | 25 x 45”
Ref. 630014 | LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

6 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

2mm

8,5mm

130



COLEÇÃO
BISTRÔ
Materiais modernos, contemporâneos e criativos. A 
diversidade e o constante movimento do cenário urbano 
é inspiração para a arquitetura moderna. A releitura de 
cimentos e concretos impressos em peças de porcelanato 
exploram a dinâmica da cidade através da evolução da 
tecnologia industrial e digital.

131

Linha Charm
A linha mescla retalhos de cimento com relevos direcionados e variados, que se unem em tonalidades claras 
e gráfica suave. É ideal para a criação de efeitos texturizados para parede ou chão, trazendo movimento e 
dinâmica para o decor.
The line mixes cement snips with directed and varied reliefs that joins in large porcelain tile in a format 63x108cm 
or 25x42 inches. Light shades and smooth graphics, it is perfect for creating textured effects at wall, bringing 
movement and dynamics to a decor full of charm.

Porcelanato Charm Off White | 63 x 108cm | 25 x 45”
Ref. 630035 | LE2 | LR | V2 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

4 FACES

2mm

8,5mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

Porcelanato Charm Beige | 63 x 108cm | 25 x 45”
Ref. 630036 | LE2 | LR | V2 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

4 FACES

2mm

8,5mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

132
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Linha Capella Pazzi
Inspirado nas lajotas artesanais vermelhas, esta linha conecta a memória das raízes do tempo. 
Com uma linguagem artesanal, é ideal em ambientes que buscam uma decoração autêntica e 
acolhedora.
Inspired by red handmade tiles, this series connects the memory of the roots of time. With a 
handmade language, it is ideal in environments that seek an authentic and welcoming decoration.

Porcelanato Cappella Pazzi Grigio | 92 x 92cm | 36 x 36” |
Ref. 920020 | LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

6 FACES
STYLE

2mm

9mm

STYLE

Porcelanato Cappella Pazzi Cotto | 92 x 92cm | 36 x 36” 
Ref. 920019 | LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt 

6 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

2mm

9mm
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Linha Pompei
A linha faz alusão à cidade mística de Pompeia, trazendo uma linguagem rústica por um viés artístico e lúdico. A textura parece 
contar uma história através da riqueza dos detalhes. Uma autêntica obra de decoração.
The line alludes to the mystic city of Pompeii, bringing a rustic language moving through an artistic and playful sensation. The 
texture seems to tell a story through the richness of the details. An authentic work of decoration

Porcelanato Pompei | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630044
LI2 | V4 | Retificado Natural | Rectified Matt  

12 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

PREMIUM

2mm 8,5mm

135 136



137

Linha Ironwork
O punch do aço corten traz uma aparência industrial no decor, muito utilizado pelo design contemporâneo. Nesta linha a textura 
rica em detalhes é interpretada na sua maior performance estética.
The punch of corten steel brings an industrial look to the decor, much used by contemporary design. In this line the texture rich in 
details is interpreted in its highest  performance of view.

Porcelanato Ironwork | 20 x 141,5cm | 8 x 55” | Ref. 200011 | LI2 | V3
Retificado Acetinado | Rectified Matt  

Porcelanato Ironwork | 82 x 141,5cm | 32 x 55” | Ref. 820000 | LI2 | V3
Retificado Acetinado | Rectified Matt    

24 FACES

6 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

15% X 85%

2mm

9mm

2mm

9mm
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Linha Dunas
Inspirada no relevo das ondas e no movimento dos ventos, com tonalidade clara e gráfica suave, é ideal para criação de efeitos 
texturizados para parede de design leve e descontraído.
Inspired by the sand dunes, the line appropriates the relief of the waves and the movement of the winds. In light shades and smooth 
graphics, it is perfect to create textured effects for lightweight and relaxed wall design.

Porcelanato Dunas Sand | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630032
LR | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

4 FACES

LR
Uso exclusivo como revestimento de parede 
Exclusive for indoor walls

MAX

2mm

8,5mm
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Linha Dubai
O design sofisticado dos palácios e mesquitas dos Emirados Àrabes traz a elegância dos mármores e das mais requintadas 
técnicas de decoração para criar uma atmosfera luxuosa e exuberante. 
The sophisticated design of the palaces and mosques of the Arab Emirates brings the elegance of the marbles and the most 
fashionable decoration techniques to create a luxurious and glamorous atmosphere. 

Porcelanato Dubai Decor
70 x 70cm | 28 x 28” | Ref. 700004 | LI1 | V2
Retificado Polido Brilhante | Rectified Shine Polished

LI 1
Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with low traffic

4 FACES

2mm

7mm
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Linha Chevron
A geometria minimalista da conhecida estampa Chevron migra do mundo da moda para o revestimento. 
The minimalist geometry of the well-known Chevron printing migrates from the fashion world to the porcelain. 

Porcelanato Chevron Off White | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630029
LR | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

4 FACES
PREMIUM / STYLE

4 FACES

Porcelanato Chevron Corten | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630031
LR | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

PREMIUM / STYLE

Porcelanato Chevron Grey | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630030
LR | V2 | Retificado Natural | Rectified Matt

4 FACES

LR
Uso exclusivo como revestimento de parede 
Exclusive for indoor walls

PREMIUM / STYLE

8,5mm

8,5mm

8,5mm

LR
Uso exclusivo como revestimento de parede 
Exclusive for indoor walls

LR
Uso exclusivo como revestimento de parede 
Exclusive for indoor walls 142141



COLEÇÃO MONOCOLORE
A valorização da liberdade de criação projetual é o ponto de partida da 
coleção Monocolore. Cores puras e produtos neutros e versáteis são as 
ferramentas para composições criativas.

143 144
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Linha Clean
O poder do branco puro, enriquecido pela textura Touch de alto brilho, oferecendo delicadeza e afirmação ao ambiente, trazendo 
uma atmosfera moderna à composição e valorização das superfícies, destacando com precisão os elementos protagonistas do 
projeto.
The power of pure white, enriched by the Touch texture of high gloss, brings delicacy and affirmation to the environment. The 
Clean line brings a modern atmosphere to the composition and values the surfaces, highlighting with precision the protagonist 
elements of the project.

146

Porcelanato Clean | 50 x 100cm | 20 x 40” | Ref. 10064 | LI2 | V1 
Retificado Acetinado | Rectified Matt

2mm

7mm

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic

Porcelanato Clean
35 x 70cm | 14 x 28” | Ref. 350064 | LI1 | V1 
Retificado Acetinado | Rectified Matt

2mm

7mm

LI 1
Ambientes Internos residenciais e comerciais com baixo tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with low traffic.



COLEÇÃO
MINERALE
A valorização da paisagem natural é a essência da 
coleção Minerale. A energia das pedras é explorada 
através de relevos e texturas tecnicamente elaboradas 
em peças de porcelanato. Toda a naturalidade das 
pedras é absorvida pela tecnologia digital e traz 
vitalidade aos projetos.

147 148

Com inspiração nas rochas Lithostone, a linha traduz a naturalidade das pedras em um porcelanato de 
tons claros acinzentados. Disponível em textura acetinada ou polida touch de alto brilho para ambientes 
internos e textura granilhada para áreas externas, a linha possibilita a composição de um projeto completo 
e integrado.
Inspired by Lithostone rocks, the line translates the naturality of the stones into a light grey porcelain 
tile. Available in satin texture or polished touch of high brightness for interiors and texture granilhada for 
external areas, the line allows the composition of a complete and integrated project.

Linha Lithos

Porcelanato Lithos | 71,6 x 71,6cm | 28 x 28” | Ref. 710062
LE2 | V3 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out   

12 FACES

2mm

7mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas
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Linha Black Stone
Inspirada na pedra ardósia, em nuances de grafite profundo, traz a força de um material consagrado para projetos de personalidade. 
A beleza da pedra natural aliada à praticidade do porcelanato.
Inspired by slate stone, with details of deep graphite, brings the strength of a consecrated material to the projects with personality. 
The beauty of natural stone allied with the practicality of porcelain tiles.

Porcelanato Black Stone | 92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920002
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

7 FACES
EXCLUSIVE / STYLE

2mm

9mm
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Linha Mojave
Inspirada nas tonalidades áridas das pedras e areias do deserto de Mojave, essa linha é ideal para composições neutras e suaves. 
Disponível em textura granilhada, acetinada e polida de alto brilho, reveste todos os ambientes de um projeto completo.
Inspired by the arid hues of the Mojave Desert rocks and sands, this line is ideal for neutral and soft compositions. Available in gilded, 
satin and polished texture of high gloss, it covers all the environments of a complete project.

Porcelanato Mojave | 63 x 108cm | 25 x 45” | Ref. 630040
LI2 | V2 | Retificado Acetinado | Rectified Matt

6
 F
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LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people 

2mm

8,5mm

152Obra: Hayasaki Arquitetura151
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Linha Arizona
Uma alusão s regiões montanhosas com clima árido e quente do Arizona. Ideal para ambientes que 
buscam por uma composição integrada e natural. 
An allusion to the arid and hot weather at mountainous regions of Arizona. Ideal for environments that 
look an integrated and natural composition.

Porcelanato Arizona | 92 x 92cm | 36 x 36” | Ref. 920021 
LE2 | V2 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out   

6 FACES
OUT

2mm

9mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

Linha Nudi
Aplicabilidade, suavidade e toda beleza natural das rochas em formatos que acompanham as últimas tendências do mercado de 
revestimentos.
Applicability, softness and all the natural beauty of rocks, in formats that follow the latest trends in the tile market.

Porcelanato Nudi Bege | 60 x 60cm | 24 x 24” | Ref. 6023 | LE2 | V3
Retificado Externo | Rectified Granilled Out 

8FACES

Obra: Arquiteta Vanessa Pais

2mm7mm

Porcelanato Nudi Cinza | 60 x 60cm | 24 x 24” | Ref. 6024 | LE2 | V3
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

8FACES

2mm7mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas
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Linha Acapulco
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.
As a tribute to nature of the coast, the Acapulco line emphasizes external environments with personality and a light and relaxed 
atmosphere. Relief and granulated texture provide natural and differentiated aesthetics

Porcelanato Acapulco Bege Claro | 60 x 60cm | 24 x 24”  
6003 | LE2 | V2 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

Porcelanato Acapulco Bege Escuro | 60 x 60cm | 24 x 24”
6004 | LE2 | V2 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out 

Porcelanato Acapulco Cinza Light | 60 x 60cm | 24 x 24”
Ref. 6012 | LE2 | V2 | Retificado Externo | Rectified Granilled Out

2mm

7,5mm

2mm

7,5mm

2mm

7,5mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

155 156Obra: Designer Camila Emílio



COLEÇÃO
SANTA LADRILHOS
A Santa Fábrica de Ladrilhos apresenta a reinvenção de 
materiais e tecnologia. Toda a arte dos revestimentos 
ladrilhados é expressa em peças de porcelanato, no 
formato 25 x 25cm, desenvolvidas com criatividade e 
funcionalidade.
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Linha Bossa Nova
O charme dos azulejos em uma paleta de azul, preto, cinza e branco, adiciona personalidade e pode transformar 
o espaço, trazendo um estilo mais decorativo para o ambiente
The charm of the tiles in a palette of blue, black, grey and white. Adds personality and can transform the space, 
bringing a more decorative style to the ambient.

Porcelanato Bossa Nova Black | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252551 | LI2 | V2
Retificado Acetinado | Rectified Matt

8 FACES

3mm

8,5mm

Porcelanato Bossa Nova Blue | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252554 | LI2 | V2 
Retificado Acetinado | Rectified Matt

8 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residencial areas and commercial areas with high traffic

3mm

8,5mm

158
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Linha Orion
As constelações são as tramas do universo. Com um estilo rústico, faz um convite para sentir e tocar. Possui diversas faces com 
nuances totalmente diferentes umas das outras, buscando a sensação de harmonia pelo contraste.
Constellations are the woof of the universe. With a rustic style, makes an invitation to  you to feel and touch. It has several faces 
with totally different nuances, seeking the feeling of harmony by contrast.

Porcelanato Orion Black | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252556 | LE2 | V2
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

16 FACES

OUT

Porcelanato Orion Grey | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252555 | LE2 | V2
Retificado Externo | Rectified Granilled Out

16 FACES

LE 2
Ambientes externos descobertos.
Outside uncovered areas.

OUT

3mm

8,5mm

3mm

8,5mm
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Linha Diamond
A geometria 3D traz volume e profundidade aos ambientes. Aliada a uma linguagem modular e textura de cimento, revela um 
estilo urbano e contemporâneo.
In a modular language, 3D geometry brings volume and depth to environments. The cement texture reveals an urban and 
contemporary style.

6FACES

Porcelanato Diamond | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252550 | LR | V4
Retificado Natural | Rectified Matt  

LR
Uso exclusivo como revestimento de parede
Exclusive for indoor walls

3mm

8,5mm
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Linha Geo
As pedras e o cimento se fundem em um universo de possibilidades para a criação de projetos personalizados. A criatividade tira 
proveito da matéria para transformar ambientes e torná-los únicos.
Infinite compositions, stones and cement join into a universe of possibilities to create custom designs. Creativity takes advantage of 
matter to transform and make them to a unique project.

Porcelanato Geo Stone | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252547 | LE2 | V2
Externo | Granilled Out 

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

16FACES

OUT

Porcelanato Geo Cement | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252548 | LE2 | V2
Externo | Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

16FACES

OUT

Porcelanato Geo Metric | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252549 | LE2 | V2
Externo | Granilled Out

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

16FACES

OUT

3mm

8,5mm

3mm

8,5mm

3mm

8,5mm
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Linha Caribbean
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Porcelanato Caribbean Cobalt | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252542
LI2 - LP | V3 | Brilhante com Relevo | Shine with Relief

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

LP
Interior de piscina
Pool interior

Uma linha criada em homenagem a todos os tons que representam o clima tropical do Caribe. Ideal para o interior de piscinas e 
todos os ambientes que transmitam essa essência. 
A line created in honor of all the shades that represent the tropical weather of the Caribbean, it is perfect for pools and all areas that 
translate this essence.

Porcelanato Caribbean Blue | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252544
LI2 - LP | V3 | Brilhante com Relevo | Shine with Relief

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

LP
Interior de piscina
Pool interior
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3mm

8,5mm

3mm

8,5mm

Porcelanato Caribbean | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252537
LI2 - LP | V3 | Brilhante com Relevo | Shine with Relief

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

LP
Interior de piscina
Pool interior
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3mm

8,5mm
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Linha Empório Decor 
Diferentes épocas e histórias, o efeito do tempo aliado à sua reputação artística, desperta a reinvenção das antigas azulejarias 
portuguesas atreladas aos mais diversos tons de materiais.
Different times and histories, the effect of time allied to its artistic reputation, brings the reinvention of the old Portuguese tiles with 
the most diverse tones of materials.

Porcelanato Empório Decor | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252504KIT | LI2 | V4 
Acetinado | Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

3mm

8,5mm
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Linha Lusitano
A reinvenção das antigas azulejarias portuguesas em um porcelanato com a superfície trabalhada em relevo marcante e alto 
brilho, faz referência à tendência vintage em uma roupagem contemporânea. Possibilita composições com os mais diversos 
materiais e projetos, com personalidade.
The old fashion Portuguese tiles was reinvented in a porcelain tile with the surface worked in a striking relief and high gloss, makes 
reference to the vintage trend in a contemporary dressing. It allows compositions with the most diverse materials and projects, with 
personality.

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

Porcelanato Lusitano Decor | 25 x 25cm | 10 x 10” |  Ref. 252539 | LI2 | V4 
Brilhante com Relevo | Shine with Relief

8 FACES

Porcelanato Lusitano | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252538 | LI2 | V4 
Brilhante com Relevo | Shine with Relief

8 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

3mm

8,5mm

3mm

8,5mm
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Linha Catedral
Presente nas catedrais europeias, palácios e capelas, o ladrilho hidráulico é inspirado para essa linha. Ladrilhos decorados 
individualmente ganharam as graças artísticas do século XIX, por meio de desenhos exclusivos criados por arquitetos, pintores e 
artesãos. A partir das vantagens do porcelanato, a linha apresenta toda essa arte expressa em peças de 25x25cm. 
Present in European cathedrals, palaces and chapels, hydraulic tile is the inspiration for this collection. Individually decorated tiles 
won the artistic graces of the 19th century, through exclusive designs created by architects, painters and artists. As a tribute to the 
saints, each drawing of the Catedral collection replicates and propagates on a composition full of rhythm and forms. 

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

Porcelanato Catarina | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252518 | LI2 | V2 | Acetinado | Matt

4 FACES

Porcelanato Cecília | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252519 | LI2 | V2 | Acetinado | Matt

4 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

Obra: Casa Cor RS

3mm

8,5mm

3mm

8,5mm
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Linha São Tomé
A tecnologia digital, aliada ao 
desenvolvimento de uma rica gráfica, 
explora toda a força e naturalidade 
da consagrada pedra São Tomé. The 
digital technology, combined with the 
development of a refine print, explores 
all the strength and naturalness of the 
consecrated stone, São Tomé. 

Porcelanato São Tomé | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252534
LE2 | V4 | Externo | Granilled Out
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Linha Santa Fé
A beleza natural de nosso cenário 
mineiro é inspiração para a linha Santa 
Fé. Apropriando-se de toda a riqueza 
histórica das pequenas cidades da 
região, a linha apresenta a naturalidade 
da pedra mineira. The natural beauty of 
Minas Gerais landscape is an inspiration 
for Santa Fé line. Taking advantage of 
all the historical wealth of the small 
towns of the region, the line presents the 
naturality of the mining stone.

Porcelanato Santa Fé | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252511
LE2 | V4 | Externo | Granilled Out

2
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Linha Ouro Preto
A valorização de ambientes externos é 
inspirada na beleza regional de nosso 
cenário mineiro. A linha Ouro Preto, com 
sua superfície granilhada e riqueza de 
tonalidades naturais, traz um produto 
versátil para qualquer composição.
The valorization of external environments 
is inspired by the regional beauty of our 
mining landscape. The Ouro Preto line, 
with its granulated surface and rich 
natural tones, brings a versatile product 
to any composition.

Porcelanato Ouro Preto | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252533
LE2 | V4 | Externo | Granilled Out
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3mm

8,5mm

3mm

8,5mm

3mm

8,5mm

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas

LE 2
Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas
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Linha Barroco

Porcelanato Barroco | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252512
LE2 | V4 | Externo | Granilled Out

2
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O detalhismo exuberante do estilo 
Barroco está expresso nesta linha. 
Difundido em meados do século 
XIII, o movimento artístico Barroco 
transformou a arquitetura colonial 
brasileira. 
The exuberant detail of the Baroque 
style is expressed in this collection. 
Diffused in the middle of the thirteenth 
century, the Baroque artistic 
movement transformed Brazilian.

3mm

8,5mm
LE 2

Ambientes externos descobertos
Outside uncovered areas
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Linha Colonial
Uma releitura dos ladrilhos coloniais, impressa em porcelanato digital, define personalidade ao ambiente, possibilitando 
combinações diferenciadas a cada projeto. Desde paredes ladrilhadas até grandes tapetes de piso, o produto agrega composições 
interessantes a todo tipo de material oferecendo um retorno à antiga arquitetura brasileira.
A re-reading of the colonial tiles, printed in digital porcelanatto, defines personality to the environment, allowing different 
combinations of each Project. From tiled walls to large floor mats, the product adds interesting compositions to all kinds of material 
offering a return to the old Brazilian architecture.

Porcelanato Colonial | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252525KIT | LI2 | V4 
Acetinado | Matt

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego
Inside residential areas and commercial areas with high traffic of people

3mm

8,5mm
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Linha Maravilhosa
A cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro é inspiração para esta linha. Permeando a tendência geométrica e os tons urbanos, com 
estética ligeiramente retrô, a linha traz o contraste e as formas da cidade, se tornando elemento destaque e difundindo vida e 
movimento aos ambientes. 
The Marvelous city of Rio de Janeiro is an inspiration for this collection. Permeating the geometric trends and the urban tones, with 
a vintage aesthetic, the product brings the contrast and the shapes of the city, becoming a significant element and spreading life 
and movement to environments. 

Obra: Arquiteto Pedro Paulo Pacheco - Foto Daniel Sant

Porcelanato Ipanema | 25 x 25cm | 10 x 10” | Ref. 252527 | LI2 | V2 
Acetinado | Matt

4 FACES

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

3mm

8,5mm

LI 2
Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego. 
Inside residential areas and commercial areas with high traffic.

Porcelanato Guanabara | 25 x 25cm | 10 x 10” |  Ref. 252530 | LI2 | V2 
Acetinado | Matt

4 FACES

3mm

8,5mm
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MANUAL DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS DOS PORCELANATOS VILLAGRES 

1 MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS 

1.1 Transporte e Manuseio 

Os produtos Villagres são acondicionados em pallets na posição vertical (figura 1) de tal forma a não 

ocorrer qualquer tipo de problema na movimentação, não devendo estes ser retirados do pallet até que 

chegue ao seu destino final. 

Não colocar pallet sobre pallet no transporte, pois o movimento do caminhão pode danificar os produtos 

que estão na parte debaixo. 

No recebimento, caso ocorra necessidade de manuseio sem a utilização de equipamentos apropriados 

(empilhadeiras), sendo necessário o desmonte do pallet para manuseio manual, as caixas devem ser 

movimentadas uma a uma evitando sempre os impactos das mesmas, pois os produtos possuem cantos 

que podem quebrar. 

 

 

 
Figura 1 – Produtos paletizados na posição vertical. 

 

1.2 Armazenamento 

Os produtos devem ser armazenados em locais cobertos, com piso nivelado e que suporte a carga dos 

pallets. 

O armazenamento dos produtos deve ser feito com as caixas na posição vertical, (figura 1). 

O empilhamento máximo de pallets deve seguir a tabela 1. 

 

 

 

 

 



 
                          
 

FORMATO 
EMPILHAMENTO 

MÁXIMO DE 
PALLETS 

25X25 4 

60x60 4 

24,5x100 4 

50x100 4 

71x71 4 

31X108 4 

63X108 4 
     Tabela 1 – Empilhamento de pallets 

 

Todas as embalagens da Villagres contém o nome da coleção e referência do produto. 

Sempre separem no estoque os produtos pela referencia, tonalidade e bitola (tamanho). 

• Referencia – Código referencial do produto para controle Villagres  

• Tonalidade - Em toda a produção é gerada uma nova tonalidade a partir do padrão Norte (peça 

padrão). Exemplo primeira produção foi gerado Ton. 30; quando houver uma nova produção será 

gerado o Ton. 31 e assim consecutivamente, sempre comparado ao padrão Norte. Separamos as 

tonalidades, pois, quando comparadas entre si, podem estar levemente diferentes principalmente 

em produtos V1 e V2 que são sem variação ou com muito pouca variação de tonalidade.   

• Bitola (Tamanho) - Os porcelanatos Villagres estão de acordo com a norma ABNT NBR 15.463 

(vigente). Esta por sua vez permite que os porcelanatos possam ter mais de um tamanho, ou seja, 

o produto pode ter uma variação de até 0,6% no tamanho real em relação ao tamanho de 

fabricação informado na embalagem. A bitola é identificada na embalagem com as siglas (R1, R2, 

R3), ou seja, temos mais de um tamanho no mesmo formato, por isso se faz necessário separar os 

produtos por bitolas no estoque. 

 
 2  ASSENTAMENTO 

Aconselha-se adquirir um adicional de 10% do produto em instalações horizontais e 15% em instalações 

diagonais, para reposição em caso de perda no momento da instalação, pois pode haver dificuldade em 

encontrar o mesmo lote do produto (tonalidade, bitola) posteriormente. 

Contrate um profissional especializado. 

Antes do assentamento, verifique se a base onde será assentado o produto está regularizada e seca para 

a instalação de placas de porcelanato. 

IMPORTANTE: Nos formatos réguas (24X100, 30X107 e 31X108) aconselhamos o assentamento com 

passagem de 15% do comprimento para amarração conforme ilustrado na figura 2. 

 

 

Figura 2 – Amarração das réguas. 



 
                          
 
2.1 Normas técnicas de assentamento   

O assentamento das placas cerâmicas deve ser realizado seguindo as especificações e recomendações 

das seguintes normas brasileiras:  

NBR 13753 (vigente) – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização 

de argamassa colante – Procedimento 

NBR 13754 (vigente) – Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de 

argamassa colante – Procedimento. 

NBR 13755 (vigente) – Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com 

utilização de argamassa colante – Procedimento 

                  

2.2 Materiais utilizados 

- Placa cerâmica; 

- Argamassa colante (recomendamos a Villacol).. 

- Argamassa de rejuntamento (recomendamos a Villacol).. 

 

2.3 Ferramentas Utilizadas 

Para realizar o assentamento de placas cerâmicas é necessário: 

- Prumo; 

- Esquadro; 

- Nível de bolha de mangueira; 

- Régua de alumínio retilínea de 2 metros de comprimento; 

- Misturador de argamassa ou furadeira com hélice helicoidal; 

- Cortador de vídea; 

- Dosador de água; 

- Desempenadeira de borracha para rejuntamento; 

- Desempenadeira de aço com um lado liso e outro lado dentado,  

- Disco diamantado (nunca corte porcelanato a seco). 

 

IMPORTANTE: Para melhor acabamento e nivelamento das placas cerâmicas no assentamento, 

recomendamos a utilização do Kit nivelador (alicate, espaçador e cunha).  

 

 

 



 
                          
 
2.4 Tipos de Argamassas 

2.4.1 Argamassa Colante 

A argamassa colante a ser utilizada para o assentamento dependerá da absorção de água da placa 

cerâmica e do local de assentamento (recomendamos a Villacol). A norma NBR 14081 classifica as 

argamassas colantes em: 

 
 

Propriedades 
 

Método de 
Ensaio 

  
Unidad

e 

Argamassa colante Industrializada 

 
ACI 

 
ACII 

 
ACIII 

 
E 

Tempo em aberto ABNT NBR 
14083 

   min ≥15 ≥20 ≥20  
 

Argamassa do tipo I, 
II ou III, com tempo 

em aberto estendido 
em no mínimo 10 

min do especificado 
nesta tabela. 

Resistência de 
aderência á tração 

aos 28 dias em: 
 Cura normal, 

  Cura submersa             
Cura em estufa 

 
 

ABNT NBR 
14084 

 
 
 

Mpa 
Mpa 
MPa 

 
 
 

≥0,5 
≥0,5 

- 

 
 
 

≥0,5 
≥0,5 
≥0,5 

 

 
 
 

≥1,0 
≥1,0 
≥1,0 

 
Deslizamento ¹ ABNT NBR 

14085 
mm ≤0,7 ≤0,7 ≤0,7 

¹ O ensaio de deslizamento não é necessário para argamassa em aplicações com 
revestimento horizontal 

 

2.4.2 Argamassa de rejuntamento 

Atualmente existem diversos tipos de argamassa de rejuntamento disponíveis no mercado 

(recomendamos a Villacol). 

Conforme NBR14992 as argamassas de rejuntamento cimentícias podem ser de dois tipos: Tipo I e Tipo II: 

 
ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO CIMENTÍCIA 

TIPO UTILIZAÇÃO 
 
 
I 

Com aplicação restrita aos locais de 
trânsito de pedestres não intenso. 
Aplicação restrita para placas 
cerâmicas com absorção de água acima 
de 3%. Aplicação em ambientes 
externos, piso ou parede, desde que 
não excedam 20 m² e 18 m², 
respectivamente. 

 
II 

Todas as condições do Tipo I, locais de 
trânsito intenso de pedestres. 
Aplicação em placas cerâmicas com 
absorção de água inferior á 3%. 

 
 
2.5 Juntas de assentamento 

Junta de assentamento é o espaço regular entre duas placas cerâmicas adjacentes. São importantes, 

pois: 

- Permitem a compensação de pequenas diferenças dimensionais entre as placas; 

- Melhoram a estética do ambiente; 

- Facilitam o preenchimento da argamassa de rejuntamento; 



 
                          
 
- Facilitam eventuais trocas de placas evitando que outras sejam danificadas. 

A Villagres recomenda para seus produtos, a utilização da junta mínima de 2,0mm para porcelanatos 

retificados e de 3,0 mm para porcelanatos não retificados.  

 

2.6 Condições iniciais para o assentamento 

2.6.1 Parede Interna 

O assentamento de revestimento cerâmico para parede interna deve ser iniciado somente após a 

conclusão dos seguintes serviços: 

- Canalizações de água e esgoto embutidas e ensaiadas adequadamente quanto á sua estanqueidade; 

- Caixas de passagens e derivações de instalações telefônicas e elétricas embutidas adequadamente; 

- Batentes e caixilhos fixados adequadamente; 

- Revestimento de teto, quando executados diretamente na laje de concreto; 

- Após um período mínimo de cura da base de sete dias sobre emboço e de 14 dias sobre as demais 

bases. 

 

2.6.2 Parede Externa  

O assentamento de revestimento cerâmico para parede externa deve ser iniciado somente após a 

conclusão dos seguintes serviços: 

- Canalizações de água e esgoto embutidas e ensaiadas adequadamente quanto a sua estanqueidade; 

- Caixas de passagens e derivações de instalações telefônicas e elétricas embutidas adequadamente; 

- Batentes e caixilhos fixados adequadamente; 

- Após um período mínimo de cura de 14 dias do emboço. 

2.6.3 Piso 

O assentamento de piso cerâmico deve ser iniciado somente após a conclusão dos seguintes serviços: 

- Revestimento de parede; 

- Revestimento de teto; 

- Fixação de caixilhos; 

- Execução da impermeabilização; 

- Instalação de tubulações embutidas nos pisos; 

- Ensaios de estanqueidade das tubulações existentes; 

- Verificar se há existência de umidade no contrapiso, por meio da fixação de um plástico sobre este num 

período de 24horas antes de realizar o assentamento. Caso haja umidade na face interior do plástico, a 

placa cerâmica não deverá ser assentada. 

 

2.7 Verificação das condições do substrato 

- Ambientes não molháveis: caimento máximo de 0,5%; 

- Ambientes molhados e molháveis: Caimento de 0,5% em direção ao ralo ou porta de saída, recomenda-

se não ultrapassar o valor de 1,5% de caimento; 

- Nos boxes de banheiros o caimento deve compreender o percentual de 1,5% a 2,5% em direção ao ralo; 

- Para pisos externos aplicados sobre uma base de concreto, o caimento deve ser de no mínimo 1,0%; 



 
                          
 
- Para pisos externos aplicados sobre lajes, o caimento deve ser de no mínimo 1,5%; 

- A base deve ter desvio máximo de 3mm para convexidades ou concavidades, medido com réguas de 

2m de comprimento, em todas as direções; 

- A superfície de aplicação do revestimento deve ter uma resistência superficial que suporte tensões 

provenientes da placa cerâmica. Não pode apresentar possíveis fragmentações; 

Para aplicação do revestimento em paredes internas e externas, o emboço deve apresentar resistência à 

tração ≥0,3 Mpa, conforme especificado na NBR 13749. 

 

IMPORTANTE: A base (contrapiso) deve ter desvio máximo de 3mm para convexidades ou concavidades, 

medido com réguas de 2m de comprimento em todas as direções. 

 

2.8 Separação das placas cerâmicas 

Para produtos de variação V1: Montar um painel com 30 placas espalhadas, com uma iluminação 

homogênea e na distância de 1m das placas. Verificar se há diferença de tonalidade ou defeitos visuais. 

Se houver, não assentá-las e entrar em contato com o SAC da cerâmica Villagres. 

Para produtos com variações V2; V3 e V4: Montar um painel com 30 placas espalhadas, com uma 

iluminação homogênea e na distância de 1m das placas. Verificar se há defeitos visuais. Se houver, não 

assentá-las e entrar em contato com o SAC da cerâmica Villagres. 

 

V1- Aparência uniforme: Sem diferença de tons entre as peças. Apresentam diferenças 

mínimas em alguns casos; 

 

 

V2- Pouca variação: Podendo existir uma leve destonalização entre as peças; 

 

V3- Variação Moderada: A Intensidade de cores em cada peça pode variar; 

 

V4- Grande variação: Com possibilidade das peças serem totalmente diferentes umas das 

outras. 

 

 

IMPORTANTE: Os Porcellanatos Villagres são produzidos através da tecnologia digital que proporciona 

valorizar as gráficas dos produtos, reproduzindo fielmente elementos naturais como madeiras, pedras, 

mármores, concretos, entre outros. Assim, as variações de tonalidades acima citadas (V2, V3 e V4), 

ocorrem para valorizar e fidelizar estas gráficas proporcionam uma melhor mistura das placas e 

homogeneização na composição. No assentamento, aconselhamos mesclar as peças para manter todos 

os efeitos estéticos. 

 

 

 



 
                          
 
2.9 Cuidados com porcelanatos polidos durante as obras 

 

- Cobrir o produto com papel, plástico ou produtos específicos para cuidados durante a obra “salva 

pisos”, para evitar riscos ou qualquer outro tipo de dano. 

 

                                                          

                                                  

 

 

 

 

 

3 LIMPEZA PÓS-OBRA 

3.1 Produtos acetinados  

A limpeza deve ser feita 72 horas após o rejuntamento. Realizar a limpeza cuidadosamente, pois poderá 

haver resíduos abrasivos sobre as placas cerâmicas. Recomenda-se: 

- Remover resíduos soltos com o auxílio de uma vassoura com cerdas plásticas; 

- Utilizar limpador pós-obra para porcelanato. No processo de limpeza não é necessário a utilização de 

abrasivos como “palha de aço”, “buchas abrasivas” e similares; 

- Realize escovação com uma escova ou vassoura de cerdas plásticas;  

- Retirar a água suja que ficar sobre o produto com um pano úmido e limpo, evitando assim que a água 

seque sobre o produto e ocorra manchamento; 

- Não é recomendada a utilização de produtos solventes sobre as superfícies das placas; 

- Nunca utilizar produtos ácidos e que contenham em sua fórmula ácido fluorídrico. 

 

3.2 Produtos brilhantes e polidos 

 

- Após o assentamento realizar a limpeza, lavando toda a superfície com água em abundância para retirar 

o excesso de areia e outros materiais abrasivos decorrentes da obra, logo após remover as sujeiras 

menores com o auxilio de uma vassoura com cerdas de pelos. 

 

 

Vassouras com cerdas de pelo. 

 

 



 
                          
 
Antes de iniciar a limpeza, certificar-se que não há resíduos abrasivos maiores provenientes da obra na 

superfície das placas, estes devem ser removidos com água para evitar riscos nas placas com a 

escovação. A limpeza deve ser feita 72 horas após o rejuntamento. Recomenda-se: 

- Utilizar apenas saponáceo cremoso. No processo de limpeza não utilizar componentes abrasivos como 

“palha de aço”, “buchas abrasivas” e similares que possam danificar o brilho e até arranhar o produto. 

Utilize uma esponja anti-risco utilizada para limpar teflon; 

 

Esponja para limpeza de teflon. 

 

- Não utilizar produtos solventes sobre as superfícies das placas; 

- Nunca utilizar produtos ácidos e que contenham em sua fórmula ácido fluorídrico; 

- Produtos brilhantes são mais suscetíveis a riscos, portanto devem ser protegidos, evitando-se o arraste 

de móveis, protegendo os pés dos mesmos com feltros, provendo dispositivos de limpeza de calçados, 

etc; 

- Na manutenção diária recomendamos a utilização de produtos neutros e nunca utilizar componentes 

abrasivos como palha de aço, vassouras, etc. Antes do inicio da limpeza é importante o uso do  

aspirador de pó para a remoção de terra, areia ou outro componente abrasivo que possa danificar o 

produto. 

- Para a manutenção dos porcelanatos polidos é necessária a utilização de produtos neutros. 

- Para a limpeza diária do porcelanato polido utilizar detergente neutro, água e pano limpo. 

 

4 LIMPEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS EM PORCELANATO ACETINADO 

 

MANCHA PRODUTOS PARA LIMPEZA 

Vinho, café, refrigerante. Limpar com água morna e detergente, ou sapólio cremoso. 

 

Graxas e óleos 

Diluir duas colheres (de sopa) de detergente neutro em um copo com 
água morna e aplicar sobre a mancha. Deixar agir por 5 minutos e 

passar um pano molhado. 

 

Marca de pneus 

Dilua uma pequena quantidade de sapólio líquido em água e aplique 
sobre a mancha com um pano. 

Rejunte Limpar com água morna e detergente, ou sapólio cremoso. 

Tintas Limpar com água morna e detergente, ou sapólio cremoso ou então 
diluir uma colher de removedor de tinta em um balde d´água. 



 
                          
 
5 ESPECIFICAÇÕES PARA APLICAÇÕES 

Seguindo as especificações abaixo, a vida útil do seu produto aumentará. 

Produtos LI 1: Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo tráfego.  

Produtos LI 2: Ambientes internos residenciais e comerciais com alto tráfego.  

Produtos LE 1: Ambientes externos cobertos.  

Produtos LE 2: Ambientes externos descobertos 

 Produtos LP: Interior de piscinas. 

 Produtos LR: Uso exclusivo como revestimento de parede.  

Coeficiente de atrito: Segundo a NBR 13.818 (vigente), os produtos cerâmicos são considerados 

satisfatórios para uso onde requer resistência ao escorregamento, quando possuem coeficiente de atrito 

> 0,40.  

Pisos em ambientes externos: Recomendamos a aplicação de produtos rústicos, granilhados, ou 

texturizados, com coeficiente de atrito >0,4, pois são mais resistentes a riscos e eventuais sujeiras 

abrasivas. Deve-se manter limpeza frequente para evitar o encardimento. 

 

IMPORTANTE: No momento do projeto, verifique quais características os produtos devem ter para cada 

ambiente e solicite o produto com a indicação ao uso específica. 

 

6 GARANTIA 

A Villagres garante seus produtos de classificação A desde que sejam atendidas as normas técnicas para 

a instalação e manutenção dos revestimentos, acima citadas. 

Defeitos aparentes a 1 metro de distância devem ser reclamados antes do assentamento.  

Produtos assentados perdem a garantia de troca. 

  

A Villagres garante seus produtos desde que sejam atendidas todas as normas vigentes de instalação e 

manutenção: 

 

1- NBR 13753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de 

argamassa colante - procedimento; 

2- NBR 13754 - Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de 

argamassa colante - procedimento; 

3- NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização 

de argamassa colante - procedimento. – EXCLUIR 

 

Os porcelanatos Villagres são certificados, atendendo todos os requisitos das normas vigentes: 

 

1- NBR 13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios; 

2- NBR 15463 - Placas cerâmicas para revestimento - Porcelanato. 



 
                          
 

 

Os porcelanatos Villagres estão de acordo com a norma ABNT NBR 15.463 (vigente). Esta por sua vez, 

permite que os porcelanatos possam ter mais de um tamanho, ou seja, o produto pode ter uma variação 

de até 0,6% no tamanho real em relação ao tamanho de fabricação informado na embalagem. O tamanho 

real é identificado na embalagem com as siglas (R1, R2, R3), portanto após a escolha do produto, 

consulte o revendedor. 

Conserve uma embalagem para a identificação do produto. 

 

IMPORTANTE: Leia as instruções contidas nas embalagens e caso ocorra qualquer tipo de dúvida, 

consultar nosso departamento de SAC antes do inicio do assentamento, pois após o assentamento as 

reclamações serão de parecer improcedentes. 

 

 

Nota: A ANFACER disponibiliza em seu site um manual setorial de desempenho para auxiliar nas duvidas 

que possam ocorrer durante os projetos. 


