




A VEZ DOS VINÍLICOS
Inicialmente, a aplicação prática, rápida e funcional ganhou o coração do Décor 
Hoje o piso vinílico se desdobra em inúmeras cores e tons e se multiplica nas 
opções de texturas que evocam diferentes materiais, alcançando sensações de 
sofisticação e conforto. 
Conforto este que se traduz em bem-estar tanto no visual harmônico quanto no 
contato do pé descalço. 
Enquanto trafega suavemente por ambientes clássicos e contemporâneos, 
o piso vinílico cria resultados que ressaltam o que cada peça da casa tem de melhor.
Essa é exatamente a proposta da Almma Design: oferecer produtos que 
mesclam com o humor e o estilo de cada morador, preocupando-se em manter 
a harmonia dos espaços e a tranquilidade de quem os habita.

Trabalhamos na curadoria e edição de pisos e revestimentos mas antes, 
somos uma plataforma de ideias, inspirações e diálogos. Acreditamos no 
design afetuoso, que vai além do décor: expressa sentimento, valoriza as 
raízes, dá sentido e significado, singularidade e pertencimento.
A ênfase está na possibilidade de materiais e referências visuais que 
despertem sensações pois ampliamos o conceito da razão: temos a 
emoção como instrumento. Queremos ocupar os espaços com afeto, 
alegria e criatividade. Sabemos que cada casa, cada lugar, tem uma 
história pra contar. E toda casa, todo lugar, tem sua alma.



Ônix Enigma • Código 52

STONEA elegância e sofisticação das pedras serviram 
de referência para esta coleção. O resultado é um 

ambiente de espírito atemporal.

Bege Pérola • Código 51

 914,4 x 914,4 mm | ESpESSurA 3 mm | CApA DE uSO 0,5 mm | uSO rESIDENCIAL E COMErCIAL | ALTO TrÁFEGO

Opala Profundo • Código 54Cinza Cristal • Código 53

STO
NE

 Opala profundo - 914,4 x 914,4 mm



Cinza Aço • Código 55

ZEMENT

 914,4 x 914,4 mm | ESpESSurA 3 mm | CApA DE uSO 0,5 mm | uSO rESIDENCIAL E COMErCIAL | ALTO TrÁFEGO

O cimento é a grande inspiração para 
esta linha, criando uma arquitetura mais 

segura, criativa, mas sem excessos.

ZEM
ENT

 Cinza Aço e Sépia Claro - 914,4 x 914,4 mm

Grafite Clássico • Código 56

Sépia Claro • Código 58Branco Gelo • Código 57



Nogueira Glam
Código 60

Castanho Desejo
Código 65

MOVE

182,4 x 1222,4 mm | ESpESSurA 3 mm | CApA DE uSO 0,5 mm | uSO rESIDENCIAL E COMErCIAL | ALTO TrÁFEGO

Chumbo Nobre
Código 59

Acinzentado Pacífico
Código 63

Mel Natural
Código 64

Areia Molhada
Código 62

Cinza Gelo
 Código 61

As possibilidades de trazer harmonia ou contraste 
para os ambientes, dependendo da foco do projeto, 

é a grande potência desta coleção.

MO
VE

Nogueira Glam - 182,4 x 1222,4 mm



Marrom Mascavo
Código 66

Tabaco Denso
Código 67

LOFT

152,4 x 914,4 mm | ESpESSurA 2 mm | CApA DE uSO 0,2 mm | uSO rESIDENCIAL | BAIXO TrÁFEGO

Preto Clássico
Código 69

Cinza Drama
Código 70

Novo Ébano
Código 72

Bege Intuição
Código 78

A textura da madeira evidenciada na medida certa 
remete a ambientes de conforto e aconchego. 

Branco Pátina
Código 71

Carvalho Exótico
Código 68LO

FT
Carvalho Exótico -182,4 x 1222,4 mm



Benefícios dos pisos Vinílicos

Camada protetora (uV): proteção contra o desgaste

composição do piso Vinílico

Capa de uso
Design: camada com a impressão da textura
Camada média: pVC de alta desidade
Camada texturizada em pVC
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