


Somos muito mais do que uma empresa de produtos e serviços. Nosso 

trabalho é transformar o modo como as pessoas se relacionam com 

os espaços de convivência. Acreditamos que a nossa história inspira 

confiança pelas nossas habilidades, conhecimentos e experiência na 

arte de desenvolver, produzir e comercializar revestimentos cerâmicos.

Somos cidadãos do mundo e falamos todas as línguas. Gostamos de 

conhecer pessoas de diferentes culturas e interesses, bem como 

expandir nosso raio de influência. Consolidamos alianças e construímos 

conexões com diferentes públicos e estilos. Temos habilidade em fazer 

os outros se sentirem bem. Cultivamos a empatia e o talento para 

criar conexões. Uma grande energia nos move em direção aos nossos 

maiores objetivos. Somos otimistas e corajosos. Nossa força de caráter, 

fidelidade e desenvoltura nos orientam em situações difíceis.

Gostamos de nos sentir úteis e temos uma abordagem informal 

para a vida. Somos autênticos e nosso discurso é sustentado por 

comportamentos honestos, imparciais e sempre alinhados com nossos 

valores. Nosso desempenho, inspirado pela excelência, nos permite 

entregar resultados e fortalecer nossa credibilidade e reputação. Somos 

a Eliane, a empresa que mais entende de revestimentos cerâmicos no 

Brasil e que trabalha para antecipar o amanhã com os pés no presente e 

conexão com o futuro.

CONFIANÇA
QUE
INSPIRA



We are much more than a company of products and services. Our job is 

to transform the way people experience living spaces. We believe that 

our history inspires trust in our skills, knowledge and experience in the 

art of designing, producing and marketing ceramic tiles.

 

We are citizens of the world and we speak all languages. We like meeting 

people of different cultures and interests, as well as expanding our radius 

of influence. We build partnerships and connections with different 

audiences and styles. We can make others feel good. We cultivate 

empathy and talent to create connections. A great energy moves us 

toward our greatest goals. We are optimistic and brave. Our strength 

of character, fidelity and resourcefulness guide us in difficult situations.

 

We like to feel useful and have an informal approach to life. We are 

authentic and our speech is sustained by honest and impartial behavior, 

always aligned with our values. Our performance, inspired by excellence, 

allows us to deliver results and strengthen our credibility and reputation. 

We are Eliane, the company that understands the most about ceramic 

tiles in Brazil, the one that works to foresee the future with our anchor 

in the present and connection with the future.

Somos mucho más que una empresa de productos y servicios. Nuestro 
trabajo es transformar el modo en que las personas se relacionan con los 
espacios de convivencia. Creemos que nuestra historia inspira confianza 
debido a nuestras habilidades, conocimiento y experiencia en el arte de 
desarrollar, producir y comercializar revestimientos cerámicos.

 

Somos ciudadanos del mundo y hablamos todas las lenguas. Nos gusta 
conocer personas con una cultura e intereses diferentes, así como 
también expandir nuestro radio de influencia. Consolidamos alianzas 
y construimos conexiones con públicos y estilos diferentes. Tenemos 
habilidades para hacer que los otros se sientan bien. Cultivamos la 
empatía y el talento para crear conexiones. Una gran energía nos 
moviliza en dirección a nuestros mayores objetivos. Somos optimistas 
y tenemos coraje. Nuestra fuerza de carácter, fidelidad y desarrollo nos 
guia en situaciones difíciles.

 

Nos gusta sentirnos útiles y abordamos la vida de una forma relajada. 
Somos auténticos y nuestro discurso se basa en el comportamiento 
honesto, imparcial y siempre en línea con nuestros valores Nuestro 
desempeño, inspirado por la experiencia, nos permite entregar 
resultados, y fortalecer nuestra credibilidad y reputación. Somos 
Eliane, la empresa que más entiende de revestimientos cerámicos en 
Brasil y que trabaja para anticipar el mañana con los pies en el presente 
conectados con el futuro.

ELIANE, CONFIDENCE THAT INSPIRES. ELIANE, CONFIANZA QUE INSPIRA.



É a liberdade que nos move e nos leva adiante. É o vínculo que formamos 
na caminhada que nos mantém próximos. A convivência com o diferente 
expande alcances e estreita relacionamentos. Tempo de festejar o 
múltiplo e promover convívios antes improváveis. Menos muros, mais 
pontes.

Em 2020 a Eliane se reconecta ao passado – sem apego – e redescobre a 
força do vermelho. Tonalidade profunda e vibrante que celebra as boas 
memórias e sorri diante do futuro. Sofisticação de quem comemora as 
conquistas de 60 anos, mas é livre para projetar o instante seguinte.

Seja livre. Conecte-se.

It is freedom that moves us forward. It is the bond we form during the journey, which keeps us close. 
Living with the different expands reaches and narrows relationships. Time to celebrate the multiple, and 
boost co-existences which were unlikely before. Less walls, more bridges.

In 2020, Eliane connects back to the past - with no attachment - and rediscovers the power of red. A 
deep and vibrant tone, which celebrates good memories and smiles before the future. Sophistication of 
those who cheer for 60 years of achievements, but is free to project the next moment.

Be free. Connect.

Es la libertad que nos mueve y nos hace avanzar. Es el vínculo que creamos en el camino que nos 
aproxima. La convivencia con lo diferente expande nuestro alcance y estrecha nuestras relaciones. Es 
tiempo de festejar lo diverso y promover convivios que antes hubieran sido impensadas. Menos muros 
y más puentes. 

En 2020 Eliane se reconecta com ela pasado, sin aferrarse, y redescubre la fuerza del color rojo. Una 
tonalidad profunda y vibrante que celebra los buenos recuerdos y sonríe ante el futuro. La sofisticación 
de quien celebra las conquistas de 60 años, pero libres para proyectar el siguiente instante.

Sea libre. Conéctese.
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COLEÇÃO ACERVO

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

Marmo Brown Bianco Oro

120x240 cm | 48"x94" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

120x240 cm | 48"x94" [retificado]
80x160 cm | 31"x63" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Marmo Brown PO 120x240 cm | Cosmic NA 120x120 cm

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Polido
Polished | Pulido

Assista ao vídeo da 
Coleção Acervo

POProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto decorado com tecnologia digital.
Product decorated with digital technology. 
Producto decorado con tecnología digital.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

120x240 cm: 1
80x160 cm: 2

120x240 cm: 2,88
80x160 cm: 2,56

Peça por 
caixa

m²/cx

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC
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OntárioÔnix Grafite

120x240 cm | 48"x94" [retificado]
80x160 cm | 31"x63" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

120x240 cm | 48"x94" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Ontário PO 120x240 cm | Micron Preto NA 80x80 cm

COLEÇÃO ACERVO

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Polido
Polished | Pulido

PO

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto decorado com tecnologia digital.
Product decorated with digital technology. 
Producto decorado con tecnología digital.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

120x240 cm: 1
80x160 cm: 2

120x240 cm: 2,88
80x160 cm: 2,56

Peça por 
caixa

m²/cx

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC



1312 Make Greige AC 160x320 cm

AntraciteAsfalto

120x240 cm | 48"x94" [retificado]
AC - COF I - BIa - LC

120x240 cm | 48"x94" [retificado]
AC - COF I - BIa - LC

Asfalto AC 120x240 cm | Iseo Grigio AC 90x90 cm

COLEÇÃO ACERVO

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Acetinado
Satin | Satinado

ACProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto decorado com tecnologia digital.
Product decorated with digital technology. 
Producto decorado con tecnología digital.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

1

2,88

Peça por 
caixa

m²/cx
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COLEÇÃO ACERVO

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

Marmo Grafite

80x160 cm | 32"x63" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Nero Marquina

80x160 cm | 32"x63" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Marmo Grafite PO 80x160 cm

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Polido
Polished | Pulido

POProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto decorado com tecnologia digital.
Product decorated with digital technology. 
Producto decorado con tecnología digital.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

2

2,56

Peça por 
caixa

m²/cx
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Dunas Gris

80x160 cm | 32"x63" [retificado]
AC - COF I - BIa - LC

Dunas Gris AC 80x160 cm | Solaris 1 Branco AC 15x15 cm | Solaris 2 Branco 15x15 cm

COLEÇÃO ACERVO

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Acetinado
Satin | Satinado

ACProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto decorado com tecnologia digital.
Product decorated with digital technology. 
Producto decorado con tecnología digital.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

2

2,56

Peça por 
caixa

m²/cx
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COLEÇÃO LUMEN

Stelar White

80x160 cm | 32"x63" [retificado]
NA - COF I - BIa - LD 
PO - COF I - BIa - LD

Stelar Black

80x160 cm | 32"x63" [retificado]
NA - COF I - BIa - LD 
PO - COF I - BIa - LD

Porcelanato Técnico | Full Body Porcelain Tiles | Porcelanato Técnico

Stelar White PO 80x160 cm | Etéreo 2 Rosa AC 15x15 cm

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma mesma 

produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son mínimas.

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Natural
Natural/Unpolished | Natural

Polido
Polished | Pulido

NA

PO

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

2

2,56

Peça por 
caixa

m²/cx

Assista ao vídeo da 
Coleção Lumen
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Cosmic NA 120x120 cm

COLEÇÃO LUMEN

Porcelanato Técnico | Full Body Porcelain Tiles | Porcelanato Técnico

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x120 cm  |  6"x48" 
Sob consulta | On request | Bajo consulta

120x120 cm | 48"x48" [retificado]
NA - COF I - BIa - LD 
PO - COF I - BIa - LD

Cosmic

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma mesma 

produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son mínimas.

Natural
Natural/Unpolished | Natural

Polido
Polished | Pulido

NA

PO

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

2

2,88

Peça por 
caixa

m²/cx
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COLEÇÃO SÍLEX 

Porcelanato Técnico | Full Body Porcelain Tiles | Porcelanato Técnico

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x80 cm | 6"x32
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Sílex Branco

80x80 cm | 32”x32” [retificado]
PO - COF I - BIa - LD 

Sílex Marfim

80x80 cm | 32”x32” [retificado]
PO - COF I - BIa - LD 

Silex Marfim PO 80x80 cm | Boreal Azul AC 15x15 cm

Polido
Polished | Pulido

POProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

LD

3

1,92

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.
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COLEÇÃO MICRON 

Porcelanato Técnico | Full Body Porcelain Tiles | Porcelanato Técnico

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x80 cm | 6"x32" 
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Micron Branco

Micron Preto

Micron Cinza

80x80 cm | 32”x32” [retificado]
NA - COF II - BIa - LD
PO - COF I - BIa - LD

80x80 cm | 32”x32” [retificado]
NA - COF II - BIa - LD
PO - COF I - BIa - LD

80x80 cm | 32”x32” [retificado]
NA - COF II - BIa - LD
PO - COF I - BIa - LD

Micron Branco NA 80x80 cm

Polido
Polished | Pulido

Natural
Natural/Unpolished | Natural

PO

NAProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

LD

3

1,92

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

Assista ao vídeo da 
Coleção Micron
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COLEÇÃO MICRON 

Porcelanato Técnico | Full Body Porcelain Tiles | Porcelanato Técnico

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x80 cm | 6"x32"  
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Micron Coral Micron Verde

80x80 cm | 32”x32” [retificado]
NA - COF II - BIa - LD
PO - COF I - BIa - LD

80x80 cm | 32”x32” [retificado]
NA - COF II - BIa - LD
PO - COF I - BIa - LD

Micron Verde PO 80x80 cm

Polido
Polished | Pulido

Natural
Natural/Unpolished | Natural

PO

NAProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

LD

3

1,92

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.
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COLEÇÃO PLATNO  

Porcelanato Técnico | Full Body Porcelain Tiles | Porcelanato Técnico

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x80 cm | 6"x32" •   14,5x60 cm | 6"x24"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Platno Concreto

80x80 cm | 32”x32” [retificado]
NA - COF II - BIa - LD

Platno Concreto NA 80x80 cm | Grafos Cinza 29x29 cm

Natural
Natural/Unpolished | Natural

NAProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

LD

3

1,92

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.



3130

COLEÇÃO STATE

Porcelanato Técnico | Full Body Porcelain Tiles | Porcelanato Técnico

State Gray

80x80 cm | 32"x32" [retificado]
EXT - COF II - BIa - LE
60x60 cm | 24"x24" [retificado]
NA - COF II - BIa - LD
EXT - COF II - BIa - LE

State Cement

80x80 cm | 32"x32" [retificado]
EXT - COF II - BIa - LE
60x60 cm | 24"x24" [retificado]
NA - COF II - BIa - LD
EXT - COF II - BIa - LE

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x80 cm | 6"x32" •   14,5x60 cm | 6"x24"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

80x80 cm: 3
60x60 cm: 4

80x80 cm: 1,92
60x60 cm: 1,44

Peça por 
caixa

m²/cx

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

Indicado para calçadas e ambientes externos com áreas planas. 
Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

Commercial and residential outdoor areas of flat surfaces, such as sidewalks, varandas 
etc. As well as all commercial and residential areas, including areas with direct exit to 
the outside.

Indicado para aceras y ambientes externos con áreas planas. Ambientes residenciales 
y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, cocinas, garajes 
y terrazas.

LE

Resistente ao escorregamento
Slip resistant | Antiresbalante

EXT

State Cement LP 80x80 cm

Natural
Natural/Unpolished | Natural

NA



3332

COLEÇÃO ARENÁRIA

Porcelanato Técnico | Full Body Porcelain Tiles | Porcelanato Técnico

Arenária Bege Arenária Cinza

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x80 cm | 6"x32" •   14,5x60 cm | 6"x24"•   14,5x118,2 cm | 6"x47" 
Sob consulta | On request | Bajo consulta

80x80 cm | 32"x32" [retificado]
NA - COF I - BIa - LD
LP - COF I - BIa - LD
60x60 cm | 24"x24" [retificado]
NA - COF I - BIa - LD
EXT - COF II - BIa - LE

60x60 cm | 24"x24" [retificado]
NA - COF I - BIa - LD
EXT - COF II - BIa - LE

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

80x80 cm: 3
60x60 cm: 4

80x80 cm: 1,92
60x60 cm: 1,44

Peça por 
caixa

m²/cx

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

Indicado para calçadas e ambientes externos com áreas planas. 
Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

Commercial and residential outdoor areas of flat surfaces, such as sidewalks, varandas 
etc. As well as all commercial and residential areas, including areas with direct exit to 
the outside.

Indicado para aceras y ambientes externos con áreas planas. Ambientes residenciales 
y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, cocinas, garajes 
y terrazas.

LE

Resistente ao escorregamento
Slip resistant | Antiresbalante

EXT

Natural
Natural/Unpolished | Natural

NA

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Lapado
Semi-polished / Lapado

LP

Glass Gray BR 45x90 cm | Boreal Verde 15x15 cm | Arenária Cinza LP 80x80 cm

Assista ao vídeo da 
Coleção Arenária



3534

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x60 cm | 6"x24"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

COLEÇÃO GRANILITE

Porcelanato Técnico | Full Body Porcelain Tiles | Porcelanato Técnico

Granilite Branco Granilite Cinza

60x60 cm | 24”x24" [retificado]
NA -  COF II - BIa - LD

60x60 cm | 24”x24" [retificado]
NA -  COF II - BIa - LD

Granilite Cinza NA 60x60 cm  | Boreal Rosa 20x20 cm | Glass Mint 45x90 cm

Natural
Natural/Unpolished | Natural

NAProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

LD

4

1,44

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Assista ao vídeo da 
Coleção Granilite



3736
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COLEÇÃO STUDIO ZANINI

Porcelanato Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado 

90x90 cm | 36"x36" [retificado]
MA - COF II - BIa - LB 

Matriz Concreto

Matriz Concreto MA 90x90cm | Dolmen Cinza EXT 120x120cm

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

2

1,63

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produto com relevo na superfície.
Product with press relief.  | Producto con relieve en tsuperficie.

Mate
Matte | Mate

MA

Assista ao vídeo
da Coleção

Studio Zanini
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COLEÇÃO STUDIO ZANINI

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

45x45 cm | 18"x18"[retificado]
AC - BIII 

45x45 cm | 18"x18"[retificado]
AC - BIII 

Cone Branco Cone Branco Decor

Cone Branco Decor AC 45x45cm | Cone Branco AC 45x45cm | Brera Mar 90x90cm

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

6

1,21

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Acetinado
Satin | Satinado

AC



4342

COLEÇÃO STUDIO ZANINI

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

15x45 cm | 6"x18"[retificado]
AC - BIII 

15x45 cm | 6"x18"[retificado]
AC - BIII 

Capitonê Cinza Capitonê Branco

Capitonê Cinza AC 15x45cm | Crystal Quartz PO 90x90cm

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

18

1,2

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Acetinado
Satin | Satinado

AC



4544

COLEÇÃO STUDIO ZANINI

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

Bloco Concreto

Bloco Concreto MA 15x15cm | Matriz Concreto MA 90x90cm

15x15 cm | 6"x6"
MA - BIII

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

54

1,29

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Mate
Matte | Mate

MA



4746

COLEÇÃO STUDIO ZANINI

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

Prancha Chumbo Prancha Branco

Prancha Chumbo MA 15x15cm

15x15 cm | 6"x6"
MA - BIII

15x15 cm | 6"x6"
MA - BIII

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

54

1,29

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Mate
Matte | Mate

MA



4948

COLEÇÃO STUDIO ZANINI

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

Esfera Branco Esfera Cinza Esfera Verde

Esfera Verde MA 15x15cm | Munari Branco AC 120x120cm

15x15 cm | 6"x6"
MA - BIII

15x15 cm | 6"x6"
MA - BIII

15x15 cm | 6"x6"
MA - BIII

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

54

1,29

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Mate
Matte | Mate

MA



5150



5352

COLEÇÃO RODIN

Porcelanato Esmaltado | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado 

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x90 cm | 6"x36"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

90x90 cm | 36"x36" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC 

Blaze Gray

Poligon Vermelho 45x120 cm | Blaze Gray PO 90x90 cm

Polido
Polished | Pulido

POProduto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

2

1,63

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC



5554

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

COLEÇÃO DOLMEN  

Dolmen Cinza

120x120 cm | 48"x48" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD 
PO - COF I - BIa - LC
EXT - COF II - BIa - LE
90x90 cm  | 36"x36" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD 
EXT - COF II - BIa - LE

59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC
AC - COF II - BIa - LD 

Dolmen Cinza

Dolmen Grafite Dolmen MarromDolmen Bege

90X90 cm | 36"x36" 
[retificado]
AC - COF II - BIa - LD 
EXT - COF II - BIa - LE

90X90 cm | 36"x36" 
[retificado]
AC - COF II - BIa - LD 
EXT - COF II - BIa - LE

90X90 cm | 36"x36" 
[retificado]
AC - COF II - BIa - LD 
EXT - COF II - BIa - LE

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x120 cm | 6"x48"   •   14,5x118,2 cm | 6"x47"   •   14,5x90 cm | 6"x36"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Dolmen Cinza PO 120x120cm | Sonar Camel AC 59x59 cm

Polido
Polished | Pulido

PO

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

120x120 cm: 1
59x118,2 cm: 2
90x90 cm: 2

120x120 cm: 1,44
59x118,2 cm: 1,39
90x90 cm: 1,63

Peça por 
caixa

m²/cx

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

Indicado para calçadas e ambientes externos com áreas planas. 
Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

Commercial and residential outdoor areas of flat surfaces, such as sidewalks, varandas 
etc. As well as all commercial and residential areas, including areas with direct exit to 
the outside.

Indicado para aceras y ambientes externos con áreas planas. Ambientes residenciales 
y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, cocinas, garajes 
y terrazas.

LE

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Resistente ao escorregamento
Slip resistant | Antiresbalante

EXT

Assista ao vídeo da 
Coleção Dolmen



5756

COLEÇÃO BRERA

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x90 cm | 6"x36" 
Sob consulta | On request | Bajo consulta

90X90 cm | 36"x36" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD
EXT - COF II - BIa - LE

Brera Terra

90X90 cm | 36"x36" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD

Brera Mar

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

2

1,63

Peça por 
caixa

m²/cx

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

Indicado para calçadas e ambientes externos com áreas planas. 
Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

Commercial and residential outdoor areas of flat surfaces, such as sidewalks, varandas 
etc. As well as all commercial and residential areas, including areas with direct exit to 
the outside.

Indicado para aceras y ambientes externos con áreas planas. Ambientes residenciales 
y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, cocinas, garajes 
y terrazas.

LE

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Resistente ao escorregamento
Slip resistant | Antiresbalante

EXT

Brera Mar AC 90x90 cm | Linear Rose BR 10x30 cm

Assista ao vídeo da 
Coleção Brera



5958

120x120 cm | 48"x48" [retificado] 
AC - COF II - BIa - LD
PO - COF I - BIa - LC
EXT - COFII - BIa - LE

120x120 cm | 48"x48" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD
PO - COF I - BIa - LC

Munari Branco

Rodapé | Skirting | Zócalo

COLEÇÃO MUNARI

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

Munari Cimento

14,5x120 cm | 6"x48"     •    14,5x90 cm | 6"x36"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

1

1,44

Peça por 
caixa

m²/cx

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

Indicado para calçadas e ambientes externos com áreas planas. 
Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

Commercial and residential outdoor areas of flat surfaces, such as sidewalks, varandas 
etc. As well as all commercial and residential areas, including areas with direct exit to 
the outside.

Indicado para aceras y ambientes externos con áreas planas. Ambientes residenciales 
y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, cocinas, garajes 
y terrazas.

LE

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Resistente ao escorregamento
Slip resistant | Antiresbalante

EXT

Munari Cimento EXT 120x120 cm | Bianco Oro PO 80x160 cm

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

Assista ao vídeo da 
Coleção Munari
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59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Munari Branco Munari Marfim Munari Greige

Munari Branco Munari Marfim

COLEÇÃO MUNARI

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Borda Munari Branco | Munari Marfim
30x90 cm | 12" x 35"
[retificado]
EXT - COF II - BIa - LE

Canto E  (A e B)
30x90 cm | 12" x 35"
[retificado]
EXT - COF II - BIa - LE

Canto I (A e B)
30x90 cm | 12" x 35"
[retificado]
EXT - COF II - BIa - LE

Acessórios Piscina | Swimming Pools Accessories | Accesorios Piscinas

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

Munari Marfim EXT 59x59 cm | Sharon Fliter Arq

59x118,2 cm: 2
59x59 cm: 4

59x118,2 cm: 1,39
59x59 cm: 1,39

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto produzido na Bahia. 
Product produced in Bahia
Producto fabricado en Bahia.

Polido
Polished | Pulido

PO
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COLEÇÃO MUNARI

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
AC - COF II - BIa - LF

Munari Geo Cimento

COLEÇÃO MUNARI

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

Munari Cimento Munari Concreto

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Borda Munari Cimento
30x90 cm | 12" x 35"
[retificado]
EXT - COF II - BIa - LE

Canto E  (A e B)
30x90 cm | 12" x 35"
[retificado]
EXT - COF II - BIa - LE

Canto I (A e B)
30x90 cm | 12" x 35"
[retificado]
EXT - COF II - BIa - LE

Acessórios Piscina | Swimming Pools Accessories | Accesorios Piscinas

Munari Cimento
Munari Concreto

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Munari Geo Cimento

2

1,39

Peça por 
caixa

m²/cx

Fachadas.

Recommended for façades*.

Fachadas.

LF

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Acetinado
Satin | Satinado

AC

4

1,39

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

Polido
Polished | Pulido

PO

Munari Cimento EXT 120x120 cm | Munari Geo Cimento AC 59x118,2 cm
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COLEÇÃO ÁREA20 

Porcelanato Esmaltado | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado 

Iseo 20 Grigio

80x80 cm | 32”x32” 
EXT - COF II - BIa - LE 

Urbanland 20 Gray

80x80 cm | 32”x32” 
EXT - COF II - BIa - LE 

Urbanland 20 Beige

80x80 cm | 32”x32” 
EXT - COF II - BIa - LE 

Espessura | Thickness | Espesor20mm

Iseo 20 Grigio EXT 80x80 cm | Vênus Cinza AC 59x118,2 cm

Resistente ao escorregamento
Slip resistant | Antiresbalante

EXT

Indicado para calçadas e ambientes externos com áreas planas. 
Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

Commercial and residential outdoor areas of flat surfaces, such as sidewalks, varandas 
etc. As well as all commercial and residential areas, including areas with direct exit to 
the outside.

Indicado para aceras y ambientes externos con áreas planas. Ambientes residenciales 
y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, cocinas, garajes 
y terrazas.

LE

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

1

0,64

Peça por 
caixa

m²/cx

Assista ao vídeo da 
Coleção Área20
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COLEÇÃO ÁREA20 

Porcelanato Esmaltado | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado 

Arenito 20 Beige Bétula 20 Canela

40x120 cm | 16"x48"
EXT - COF II - BIa - LE

40x120 cm | 16"x48"
EXT - COF II - BIa - LE

Espessura | Thickness | Espesor20mm

Bétula Canela EXT 40x120 cm | Fossile AC 59x118,2 cm

Resistente ao escorregamento
Slip resistant | Antiresbalante

EXT

Indicado para calçadas e ambientes externos com áreas planas. 
Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

Commercial and residential outdoor areas of flat surfaces, such as sidewalks, varandas 
etc. As well as all commercial and residential areas, including areas with direct exit to 
the outside.

Indicado para aceras y ambientes externos con áreas planas. Ambientes residenciales 
y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, cocinas, garajes 
y terrazas.

LE

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

1

0,64

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.
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59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD 
PO - COF I - BIa - LC

Ônix Cristallo

COLEÇÃO ÔNIX

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

Ônix Cristallo

120x120 cm | 48"x48" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD 
PO - COF I - BIa - LC

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x120 cm | 6"x48"   •   14,5x118,2 cm | 6"x47"   •   14,5x90 cm | 6"x36"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

120x120 cm: 1
59x118,2 cm: 2

120x120 cm: 1,44
59x118,2 cm: 1,39

Peça por 
caixa

m²/cx

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Polido
Polished | Pulido

PO

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Ônix Cristallo AC 120x120 cm | Grafos Preto BR 29x29 cm
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COLEÇÃO ÔNIX

Porcelanato Esmaltado | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado 

Ônix Pérola

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Ônix Quartzo

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Ônix Dark

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x118,2 cm | 6"x47"    •   14,5x59 cm | 6"x23"  
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Ônix Cristal

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

COLEÇÃO PULPIS

Pulpis Brown

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Polido
Polished | Pulido

PO

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

4

1,39

Peça por 
caixa

m²/cx

COLEÇÃO ORNAMENTA

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
AC - COF I - BIa - LC

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC 

Fossile Fossile

59x118,2 cm: 4
59x118,2 cm: 2

59x118,2 cm: 1,39
59x59 cm: 1,39

Peça por 
caixa

m²/cx Coleção Ornamenta

Coleção Ônix | Coleção Pulpis
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COLEÇÃO ÔNIX

Parede | Wall Tiles | Pared

33,5x60 cm |  13"x24"
32,5x59 cm |  13"x24" [retificado] 
BR -  BIII

33,5x60 cm |  13"x24"
32,5x59 cm |  13"x24" [retificado]
BR -  BIII

33,5x60 cm |  13"x24"
BR -  BIII

33,5x60 cm |  13"x24"
BR -  BIII

Ônix Cristal Ônix Pérola

Ônix Dama Ônix Bossa

Ônix Bossa br 33,5x60 cm | Ônix Quartzo PO 59x59 cm

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

33,5x60 cm: 8
32,5x59 cm: 8

33,5x60 cm: 1,61
32,5x59 cm: 1,53

Peça por 
caixa

m²/cx

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Brilhante
Glossy | Brilhante

BR
Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

59x118,2 cm: 4
59x118,2 cm: 2

59x118,2 cm: 1,39
59x59 cm: 1,39

Peça por 
caixa

m²/cx
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Rodapé | Skirting | Zócalo

COLEÇÃO PLACE

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

14,5x120 cm | 6"x48"   •   9,5x59 cm | 4"x23"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC 

Place

Place

120x120 cm | 48"x48" [retificado]
AC - COF II - BIa - LC
PO - COF I - BIa - LC

Place AC 120x120 cm

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Polido
Polished | Pulido

PO

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

120x120 cm: 1
59x59 cm: 4

120x120 cm: 1,44
59x59 cm: 1,39

Peça por 
caixa

m²/cx

Acetinado
Satin | Satinado

AC
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Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x120 cm | 6"x48"   •    14,5x118,2 cm | 6"x47"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Vênus Bege Vênus Cinza

120x120 cm | 48"x48" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD 

120x120 cm | 48"x48" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD 

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

COLEÇÃO MINERAL 

59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD 

59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD 

Vênus Bege Vênus Cinza

Vênus Bege AC 120x120 cm | Vênus Bege AC 59x118,2 cm

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

120x120 cm: 1
59x118,2 cm: 2

120x120 cm: 1,44
59x118,2 cm: 1,39

Peça por 
caixa

m²/cx

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

Assista ao vídeo da 
Coleção Mineral



7978

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

COLEÇÃO MINERAL 

Azul Bahia

59x118,2 cm | 23"x47"
PO - COF I - BIa - LC

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x118,2 cm | 6"x47"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Sílex Branco PO 80x80 cm | Azul Bahia PO 59x118,2 cm | Estrela Branco AC 32,5x59 cm

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Polido
Polished | Pulido

PO

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

2

1,39

Peça por 
caixa

m²/cx



8180

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado

COLEÇÃO MINERAL 

Iseo Grigio

90x90 cm | 36"x36" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD
PO - COF I - BIa - LC
EXT - COF II - BIa - LE

Iseo Grigio

59x118,2 cm | 23"x47" [retificado]
AC - COF II - BIa - LD
PO - COF I - BIa - LC

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x120 cm | 6"x48"   •     14,5x118,2 cm | 6"x47"   •   9,5x59 cm | 4"x23"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Polido
Polished | Pulido

PO

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

Asfalto AC 120x240 cm | Iseo Grigio AC 90x90 cm

59x118,2 cm: 2
90x90 cm: 2

59x118,2 cm: 1,39
90x90 cm: 1,63

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Resistente ao escorregamento
Slip resistant | Antiresbalante

EXT

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

Indicado para calçadas e ambientes externos com áreas planas. 
Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

Commercial and residential outdoor areas of flat surfaces, such as sidewalks, varandas 
etc. As well as all commercial and residential areas, including areas with direct exit to 
the outside.

Indicado para aceras y ambientes externos con áreas planas. Ambientes residenciales 
y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, cocinas, garajes 
y terrazas.

LE



8382

Porcelanato Esmaltado  | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado
COLEÇÃO MINERAL 

Crystal Quartz Cielo

90x90 cm | 36"x36" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

90x90 cm | 36"x36" [retificado]
PO - COF I - BIa - LC

Rodapé | Skirting | Zócalo

14,5x120 cm | 6"x36"
Sob consulta | On request | Bajo consulta

Sideral Verde AC 15x15 cm | Crystal Quartzo PO 90x90 cm

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Polido
Polished | Pulido

PO

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, 
salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem 
acesso para rua.

All residential rooms, including with direct exit to the outside, and commercial areas 
without direct exit to the outside.

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, cuartos, 
cocinas, garajes y terrazas. áreas comerciales sin acceso a la calle.

LC

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

2

1,63

Peça por 
caixa

m²/cxVariação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.



8584

Vitral

60x60 cm | 24"x24"
AC - COF II - BIa - LD

COLEÇÃO NEO 

Porcelanato Esmaltado | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado 

Brera Terra AC 90x90 cm | Vitral AC 60x60 cm

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

4

1,44

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.



8786

Palace

59x59 cm | 24"x24"
AC - COF II - BIa - LD

COLEÇÃO NEO 

Porcelanato Esmaltado | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado 

Palace AC 59x59 cm

Produto adequado para uso em chão e parede. 
Product is suitable for floor and wall usage. 
Producto adecuado para uso en el piso y pared.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, 
como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.

All commercial and residential areas, including areas with direct exit to the outside.

Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, 
cuartos, cocinas, garajes y calzadas.

LD

4

1,39

Peça por 
caixa

m²/cx

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.



8988

COLEÇÃO URBANITE 

Porcelanato Esmaltado | Glazed Porcelain Tiles | Porcelanato Esmaltado 

Sonar Camel

Trapez Grafite

Motriz Cinza

Akira Óxido

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
AC - BIa - LF

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
AC - BIa - LF

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
AC - BIa - LF

59x59 cm | 23"x23" [retificado]
AC - BIa - LF

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Acetinado
Satin | Satinado

AC

4

1,39

Peça por 
caixa

m²/cx

Fachadas.

Recommended for façades*.

Fachadas.

LF

Antracite AC 120x240 cm | Trapez Grafite AC 59x59 cm

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Produto com relevo na superfície.
Product with press relief.  | Producto con relieve en tsuperficie.



9190

COLEÇÃO DECORA

Azulejo | Wall Tile | Azulejo

45x90 cm |  18"x36" [retificado]
BR -  BIII

Glass Blue

45x90 cm |  18"x36" [retificado]
BR -  BIII

Glass Mint

45x90 cm |  18"x36" [retificado]
BR -  BIII

Glass Gray

Boreal Azul AC 15x15 cm | Glass Blue BR 45x90 cm | Munari Cimento AC 120X120 cm

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

4

1,62

Peça por 
caixa

m²/cx
Variação leve: diferenças claramente distinguíveis na 
textura e/ou no padrão dentro das cores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with 
similar colors. 

Diferencias claramente distinguibles em textura y/o diseños con 
colores semejantes.

Produto com relevo na superfície.
Product with press relief.  | Producto con relieve en tsuperficie.

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Brilhante
Glossy | Brilhante

BR

Assista ao vídeo da 
Coleção Decora



9392

COLEÇÃO DIAMANTE

Azulejo | Wall Tile | Azulejo

45x120 cm |  18"x47" [retificado]
AC -  BIII

Poligon Vermelho

30x90 cm |  12"x36" [retificado]
AC -  BIII

Colmeia Vermelho

COLEÇÃO FORMA

Azulejo | Wall Tile | Azulejo

Losango Vermelho

32,5x59 cm | 12"x23" [retificado]
AC - BIII

Colmeia Vermelho AC 30x90 cm

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto com relevo na superfície.
Product with press relief.  | Producto con relieve en tsuperficie.

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

45x120 cm: 3
30x90 cm: 6

45x120 cm: 1,62
30x90 cm: 1,62

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto produzido na Bahia.

Product produced in Bahia. Producto fabricado en Bahia.



9594

COLEÇÃO NEO 

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

Grafos Cinza Grafos Preto

Grafos Fendi Grafos Bege

29x29 cm | 11"x11" [retificado]
BR - BIII

29x29 cm | 11"x11" [retificado]
BR - BIII

29x29 cm | 11"x11" [retificado]
BR - BIII

29x29 cm | 11"x11" [retificado]
BR - BIII

Grafos Fendi BR 29x29 cm | Ônix Cristallo 120x120 cm PO | Munari Branco AC 120x120 cm

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

9

0,75

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Brilhante
Glossy | Brilhante

BR

Assista ao vídeo da 
Coleção Neo



9796

COLEÇÃO BOREAL 

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Atmos Verde

Solaris 1 Branco Solaris 2 Branco

Alfa Amarelo

Atmos Rosa

Alfa Azul

Atmos Verde AC 15x15 cm | Bianco Oro PO 120x120 cm

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

24

0,57

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Acetinado
Satin | Satinado

AC

Assista ao vídeo da 
Coleção Boreal



9998

COLEÇÃO BOREAL 

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Aura Azul

Austral 1 Amarelo

Austral 2 Amarelo

Horizon Amarelo

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Aura Rosa

Austral 1 Rosa

Austral 2 Rosa

Horizon Rosa

Boreal Amarelo AC 15x15 cm | Austral Amarelo AC 15x15 cm | Iseo Grigio PO 59x118,2 cm

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

24

0,57

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Acetinado
Satin | Satinado

AC



101100

COLEÇÃO BOREAL 

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Sideral Verde

Galileu Amarelo

Glacial Verde

Plasma Amarelo

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Galileu Verde

Sideral Azul

Plasma Verde

Glacial Azul

Glacial Azul AC15x15 cm | Dolmen Cinza AC 59x118,2 cm

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

24

0,57

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Acetinado
Satin | Satinado

AC



103102

COLEÇÃO BOREAL 

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Luminosa Rosa

Astron Amarelo

Magneto Rosa

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Luminosa Verde

Astron Azul

Magneto Azul

Magneto Rosa AC 15x15 cm

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

24

0,57

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Acetinado
Satin | Satinado

AC



105104

COLEÇÃO BOREAL 

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Etéreo 1 Verde

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Etéreo 1 Rosa

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Etéreo 2 Verde

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Etéreo 2 Rosa

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Boreal Branco Boreal Azul

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Boreal Amarelo

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Boreal Rosa

15x15 cm | 6"x6"
AC - BIII

Boreal Verde

Etéreo 2 Rosa AC 15x15 cm

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

24

0,57

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Acetinado
Satin | Satinado

AC



107106

COLEÇÃO BOREAL 

Azulejo Artístico | Artistic Tile | Azulejo Artístico

15x15 cm | 6"x6"
BR - BIII

15x15 cm | 6"x6"
BR - BIII

Poente Arco Vermelho

Poente Linha Vermelho

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Poente Arco Vermelho BR 15x15 cm | Poente Linha Vermelho BR 15x15 cm | Place AC 120x120 cm

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

24

0,57

Peça por 
caixa

m²/cx

Brilhante
Glossy | Brilhante

BR
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10x30 cm | 4"x12"
MA - BIII
BR - BIII

Linear Midnight Blue

10x30 cm | 4"x12"
MA - BIII
BR - BIII

Linear Purple

10x30 cm | 4"x12"
MA - BIII
BR - BIII

Linear Dove 

10x30 cm | 4"x12"
MA -  BIII

Linear Bone

10x30 cm | 4"x12"
MA - BIII
BR - BIII

Linear Rose

COLEÇÃO LINEAR

Subway Tile

Brera Mar AC 90x90 cm | Linear Rose BR 10x30 cm

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Variação uniforme: diferenças entre peças de uma 

mesma produção são mínimas.

Differences among pieces from the same production run are minimal. 

Las diferencias de colores entre piezas de la misma producción son 
mínimas.

Produto produzido em Santa Catarina.
Product produced in Santa Catarina. 
El producto se produce en Santa Catarina.

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

34

1,02

Peça por 
caixa

m²/cx

Brilhante
Glossy | Brilhante

BR

Mate
Matte | Mate

MA

Assista ao vídeo da 
Coleção Linear
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COLEÇÃO LIVRE

Piscina e Fachadas | Pool and Facades | Piscina y Fachadas

Oxy Blue Mesh

10x10 cm | 4"x4" 
MA - COF II - BIIa - LP

Oxy Corten Mesh

10x10 cm | 4"x4" 
MA - COF II - BIIa - LP

Oxy Grey Mesh

10x10 cm | 4"x4" 
MA - COF II - BIIa - LP

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

162

1,66

Peça por 
caixa

m²/cx

Produto produzido na Bahia.

Product produced in Bahia. Producto fabricado en Bahia.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Mate
Matte | Mate

MA

Piscinas.

Swinning Pool Tiles.

Piletas (Fachadas).

LP

Vibra Trio Coral BR 45x90cm | Oxy Corten Mesh Ma 7,5x7,5cm | Foto: Evelyn Müller

Assista ao vídeo da 
Coleção Livre
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COLEÇÃO LIVRE
Piscina e Fachadas | Pool and Facades | Piscina y Fachadas

Noronha Safira MeshNoronha Agua Mesh

Noronha Mar Mesh Noronha Jade Mesh

10x10 cm | 4"x4" 
MA - COF II - BIIa - LP
BR - BIIa - LP

10x10 cm | 4"x4" 
MA - COF II - BIIa - LP
BR - BIIa - LP

10x10 cm | 4"x4" 
MA - COF II - BIIa - LP
BR - BIIa - LP

10x10 cm | 4"x4" 
MA - COF II - BIIa - LP
BR - BIIa - LP

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Produto produzido na Bahia.

Product produced in Bahia. Producto fabricado en Bahia.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

Noronha Safira Mesh BR 10x10 cm

162

1,66

Peça por 
caixa

m²/cx

Mate
Matte | Mate

MA

Piscinas.

Swinning Pool Tiles.

Piletas (Fachadas).

LP

Brilhante
Glossy | Brilhante

BR
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COLEÇÃO LIVRE

Piscina e Fachadas | Pool and Facades | Piscina y Fachadas

Java Mar Mesh

10x10 cm | 4"x4" 
BR - BIIa - LP
MA - COF II - BIIa - LP 
7,5x7,5 cm | 3"x3"
MA - COF II - BIIa - LP

10x10 cm | 4"x4" 
BR - BIIa - LP
MA - COF II - BIIa - LP 
7,5x7,5 cm | 3"x3"
MA - COF II - BIIa - LP

Fiji Black Mesh

10x10 cm | 4"x4" 
MA - COF II - BIIa - LP 

Java Lago Mesh

Ardosia Black Mesh

10x10 cm | 4"x4"
MA - COF II - BIIa - LP

Fiji  White Mesh

10x10 cm | 4"x4" 
MA - COF II - BIIa - LP

Ardosia Black Mash 10x10 | Figi Black Mash 10x10 | Martin Cabral, Jannia Depps y Juan Vass | Foto: Negib Giha

Produtos com certificação do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) 

Products certified by Centro Cerâmico Brasil (CCB)

Productos certificados por el Centro Cerâmico do Brasil (CCB)

Produto adequado para uso em paredes de ambientes internos.

Product is suitable for use on indoor walls. / Producto adecuado para uso en 
paredes de ambientes internos.

Produto produzido na Bahia.

Product produced in Bahia. Producto fabricado en Bahia.

Variação moderada: as cores presentes em uma única peça serão 
parte das cores presentes nas outras peças, e a quantidade de 
cores em cada peça pode variar significativamente.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors 
to be expected on the other tile, the amount of colors on each piece will vary 
significantly. 

Los colores presentes en una única pieza serán parte de los colores presentes 
de las otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza pueden variar 
significativamente.

Produto decorado com tecnologia digital.

Product decorated with digital technology. 

Producto decorado con tecnología digital.

162

1,66

Peça por 
caixa

m²/cx

Mate
Matte | Mate

MA

Piscinas.

Swinning Pool Tiles.

Piletas (Fachadas).

LP

Brilhante
Glossy | Brilhante

BR



117116
Foto: Evelyn Müller | Produção: Deborah Apsan
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Beleza, elegância, qualidade para todos os ambientes 

e cuidado especial até nos detalhes. Os Rodapés 

Eliane combinam a versatilidade das peças universais 

com a durabilidade e resistência do porcelanato. 

Acabamento perfeito em diferentes variações de 

altura, desde o discreto e delicado ao marcante e 

imponente.

Beauty, elegance, quality for all spaces and special care even in 

the small details. The Eliane skirtings combine the versatility of 

universal pieces with the durability and resistance of porcelain 

tiles. Perfect finishing in different heights, from the discrete and 

delicate to the striking and imponent.

Belleza, elegancia, calidad para todos los ambientes y cuidado 

especial en todos los detalles. Los zócalos Eliane combinan la 

versatilidad de las piezas universales con la durabilidad y la 

resistencia del porcelanato. Acabado perfecto en diferentes 

variaciones de altura, desde lo discreto y delicado a lo 

sobresaliente e imponente.

SK
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RODAPÉ BRANCO UNIVERSAL

Universal White Bullnoses/Finishing Pieces | Zócalo Blanco Universal

25x118,2 cm | 10"x47"
14,5x118,2 cm | 6"x47"
9,5x118,2 cm | 4"x47"
7x118,2 cm | 3"x47"
AC - BIa

25x118,2 cm | 10"x47"
14,5x118,2 cm | 6"x47"
9,5x118,2 cm | 4"x47"
7x118,2 cm | 3"x47"
AC - BIa

Rodapé Branco Bol

Rodapé Branco Reto

2020
NEW

BENEFÍCIOS

Advantages | Beneficios

Proporciona maior sensação
de continuidade deixando
o ambiente mais  moderno.

Basta usar água e
produtos específicos que
não contenham ácido. 

Saiba quantas peças você precisa

Acesse o QR CODE ou entre em:
eliane.com/calculadora-rodape

Sem absorção de líquidos, não inflamável,
não apresenta sinais de desgaste com o
passar do tempo e não amarela.

Sem espaçamento entre as peças, 
 descartando a necessidade de rejunte*. 
 Secagem rápida e acabamento perfeito.

*A não utilização do rejunte dependerá da qualidade 
do assentamento, recortes e planicidade das 
superfícies do local de aplicação.

Sem necessidade de argamassa.
Pode ser aplicado por você com a
utilização de Cola PU (poliuretano).

PEÇAS LONGAS

FÁCIL LIMPEZA RESISTÊNCIA E  DURABILIDADE CALCULADORA  DE RODAPÉ

JUNTA SECA
BUTT JOINT  /  JUNTA SECA

RESISTANCE AND DURABILITY  /  RESISTENCIA Y DURABILIDAD

EASY TO APPLY  /  FÁCIL APLICACIÓN

BULLNOSE CALCULATOR  /  CALCULADOR DE ZÓCALOS

LONG PIECES  /  PIEZAS LARGAS

EASY TO CLEAN  /  FÁCIL LIMPIEZA

SIMPLES APLICAÇÃO

Metal AC 120x240 cm | Safari Fumê MA 19x90,2 cm | Rodapé Branco Reto 14,5x118,2 cm
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Exija Eliane Argamassas. A única com dupla garantia: na argamassa e no revestimento.

Demand Eliane Argamassas. The only one with double guarantee: in the grout and in the ceramic tile.

Exigir Eliane Argamassas. La única con doble garantía: en el mortero de asentamiento y en el 
revestimiento.

elianeargamassas.com.br ou diretamente pelo QRcode:

elianeargamassas.com.br or directly by QRcode:

elianeargamassas.com.br o directamente por el QRcode:

ELIANE ARGAMASSAS

Tipologia
Typology
Tipología

Tamanho (cm)
Size (cm) 

Tamaño (cm)

Junta (mm)
Joint (mm)
Junta (mm)

Limpeza
Cleaning
Limpieza

Argamassa
Mortar 

Argamasa

Aditivo para Rejunte
Additive Grout 

Aditivo para Rejunte

Rejunte
Grout

Rejunte

Porcelanato 
Técnico

Full Body Porcelain 
Tiles

Porcelanato 
Técnico

120x120

2
Ligamax Gold 
Pós-Obra

Piso/Parede Interno: Ligamax Gold Grês Cinza e Clara 
(Apenas Piso); Ligamax Gold Extra;

Ligamax Gold Rápida; Ligamax Gold Performance; Ligamax 
Gold Slim; Ligamax Gold Fluída Bca;

Ligamax Gold Ultraperformance.

Piso Externo: Ligamax Gold Extra; Ligamax Gold Rápida; 
Ligamax Gold Performance; 

Ligamax Gold Slim; Ligamax Gold Fluída Bca; Ligamax Gold 
Ultraperformance.

Parede Externa (até 3m): Ligamax Gold Rápida (até 
60x60cm); Ligamax Gold Performance (até 60x60cm); 
Ligamax Gold Slim (até 60x120cm); Ligamax Gold 
Ultraperformance.

Fachada: Ligamax Gold Performance (60x60cm até 9m); 
Ligamax Gold Slim (60x60cm até 30m) 

Ligamax Gold Ultraperformance (60x60cm até 75m)

Casos Especiais: Consultar Departamento Técnico Parex

Ligamax Gold Aditivo

Piso/Parede Interno/Externo: Com ou sem 
Aditivo: Ligamax Gold Total

Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold Total 
Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

Ligamax Gold Acrílico; Juntaplus EP500; 
Ligamax Gold Ecopóxi.

Piso Externo: Com ou sem Aditivo: Ligamax 
Gold Total. Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold 
Total Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

Ligamax Gold Acrílico.

Fachada: Com ou sem Aditivo: Ligamax Gold 
Total. Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold Total 
Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

100x100

25x25

50x50

59x118,2

60x60

80x80

80x160

Porcelanato 
Esmaltado

Glazed Porcelain 
Tiles  

Porcelanato  
Esmaltado

45x45 3

Ligamax Gold 
Pós-Obra

Piso/Parede Interno: Ligamax Gold Grês Cinza e Clara 
(Apenas Piso); Ligamax Gold Extra;

Ligamax Gold Rápida; Ligamax Gold Performance; Ligamax 
Gold Slim; Ligamax Gold Fluída Bca;

Ligamax Gold Ultraperformance.

Piso Externo: Ligamax Gold Extra; Ligamax Gold Rápida; 
Ligamax Gold Performance; 

Ligamax Gold Slim; Ligamax Gold Fluída Bca; Ligamax Gold 
Ultraperformance.

Parede Externa (até 3m): Ligamax Gold Rápida (até 
60x60cm); Ligamax Gold Performance (até 60x60cm);  
Ligamax Gold Slim (até 60x120cm); Ligamax Gold 
Ultraperformance.

Fachada: Ligamax Gold Performance (60x60cm até 9m); 
Ligamax Gold Slim (60x60cm até 30m) 

Ligamax Gold Ultraperformance (60x60cm até 75m)

Casos Especiais: Consultar Departamento Técnico Parex

Ligamax Gold Aditivo

Piso/Parede Interno/Externo: Com ou sem 
Aditivo: Ligamax Gold Total

Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold Total 
Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

Ligamax Gold Acrílico; Juntaplus EP500; 
Ligamax Gold Ecopóxi.

Piso Externo:  Com ou sem Aditivo: Ligamax 
Gold Total. Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold 
Total Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

Ligamax Gold Acrílico.

Fachada:  Com ou sem Aditivo: Ligamax Gold 
Total. Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold Total 
Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

59x59 2

60x60 3

90x90

2

19,4x118,2

45x90

59x118,2 

80x80

120x120

120x240

80x160

Piso | Ceramic a 
Floor Tiles

Pisos Ceramicos

30x30 3

Ligamax Gold 
Pós-Obra

Uso Interno: Ligamax Gold Basic; Ligamax Gold Aditivada; 
Ligamax Gold Grês; Ligamax Gold Extra; Ligamax Gold 
Performance; Ligamax Gold Rápida; Ligamax Gold 
Slim; Ligamax Gold Fluída Bca (Piso); Ligamax Gold 
Ultraperformance.

Uso Externo: Ligamax Gold Aditivada; Ligamax Gold Grês; 
Ligamax Gold Extra; Ligamax Gold Performance; Ligamax 
Gold Rápida; Ligamax Gold Slim; Ligamax Gold Fluída Bca 
(Piso); Ligamax Gold 

Ligamax Gold Aditivo

Uso Interno:  Com ou sem Aditivo: Ligamax 
Gold Total. Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold 
Total Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

Ligamax Gold Acrílico; Juntaplus EP500; 
Ligamax Gold Ecopóxi.

Uso Externo:  Com ou sem Aditivo: Ligamax 
Gold Total. Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold 
Total Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

Ligamax Gold Acrílico (parede até 3m); 
Juntaplus EP500 (piso); Ligamax Gold Ecopóxi 
(piso).

45x45 3

Parede

Wall Tiles

Pared

10x20

2

Ligamax Gold 
Pós-Obra

Uso Interno: Ligamax Gold Basic; Ligamax Gold Aditivada; 
Ligamax Gold Grês; Ligamax Gold Extra; Ligamax

Gold Performance; Ligamax Gold Rápida; Ligamax Gold 
Slim; Ligamax Gold Fluída Bca (Piso); Ligamax Gold  
Ultraperformance.

Uso Interno: Ligamax Gold Aditivada; Ligamax Gold Grês; 
Ligamax Gold Extra; Ligamax Gold Performance

Ligamax Gold Rápida; Ligamax Gold Slim; Ligamax Gold Fluída 
Bca (Piso); Ligamax Gold Ultraperformance

Ligamax Gold Aditivo

Uso Interno: Com ou sem Aditivo: Ligamax 
Gold Total. Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold 
Total Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

Ligamax Gold Acrílico; Juntaplus EP500; 
Ligamax Gold Ecopóxi.

Uso Interno: Com ou sem Aditivo: Ligamax 
Gold Total. Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold 
Total Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

Ligamax Gold Acrílico; Juntaplus EP500; 
Ligamax Gold Ecopóxi.

10x30

20x20

32,5x59 1

33,5x45
2

33,5x60

45x90 1

Fachada   

Building Facades

Fachada

5x5 3,5

Ligamax Gold 
Pós-Obra

Ligamax Gold Pastilhas (assentando ou assentando e 
rejuntando); Ligamax Gold Extra; Ligamax Gold Rápida 
Ligamax Gold Performance; Ligamax Gold Slim; Ligamax Gold 
Ultraperformance. 

Ligamax Gold Aditivo

Com ou sem Aditivo: Ligamax Gold Total

Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold Total 
Super; Ligamax Gold Super Aditivado;

7,5x7,5 3

10x10 5

Piscina

Swimming Pool 
Tiles

Piscina

7,5x7,5

3
Ligamax Gold 
Pós-Obra

Ligamax Gold Pastilhas (assentando ou assentando e 
rejuntando); Ligamax Gold Extra (Residencial); Ligamax Gold 
Performance; Ligamax Gold Ultraperformance. 

Ligamax Gold Aditivo

Com ou sem Aditivo: Ligamax Gold Piscinas

Apenas sem Aditivo: Ligamax Gold Ecopóxi; 
Juntaplus EP500.

15x15

20x20

OBS.: O Ligamax Gold Aditivo substitui integralmente o quantitativo de água da embalagem do rejunte. 

Não adicionar na argamassa Ligamax Gold Pastilhas .



123122

1Usos domésticos e para tratamento em piscinas ≥ GB e UB.  2Ácidos e álcalis de alta e baixa concentração.  3Deve ser exigido classe 3 para agente de ação penetrante e para agente 
de formação de película. Não é aplicável o agente de ação oxidante. *Os produtos que não apresentam ataque químico GLB para ácidos e álcalis de alta e baixa estão na tabela 
correspondente. 

1Domestic use and for treatment of swimming pool.  2Acids and alkalis low and high concentration.  3Class 3 shall be required for penetrating agent and film-forming agent. Not applicable agent 
oxidizing action.  *Products that do not have chemical attack GLB to acids and high and low alkali are in the corresponding table. 1Usos somésticos y para el tratamiento de la piscina ≥ GB. 

1Usos somésticos y para el tratamiento de la piscina ≥ GB. 2Ácidos y álcalis concentración baja y alta.  3Se requerirá clase 3 para el agente y el agente formador de película penetrante. No aplicable 
agente oxidante acción.  *Los productos que no presentam ataque químico GLB para ácidos y álcalis de alta y baja están en la tabela correspondiente.

NBR 13818
Monoporosa 
Monoporous
Monoporosa

NBR 13818 
Semi Grês

Semi Stoneware
Semi Gres

NBR 13818
Grês

Stoneware
Gres

NBR 15463
Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain Tile 
Porcellanato Esmaltado

NBR 15463
Porcelanato Técnico 

Full Body Porcelain Tile
Porcellanato Técnico

Características 
Superficiais 

Superficial 
Characteristics 

Características 
Superficiales

Resistência à manchas

Resistance to staining

Resistência a las manchas

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3

Resistência química*

Chemical resistance

Resistência quimica

A declarar 1 2

To declare 1 2

Para declarar 1 2

A declarar 1 2

To declare 1 2

Para declarar 1 2

A declarar 1 2

To declare 1 2

Para declarar 1 2

A declarar 1 2 Por acordo

By agreement

Por acuerdo

A declarar 1 2 Por acordo

By agreement

Por acuerdo

Abrasão superficial (PEI)

Superficial abrasion (PEI)

Abrasión superficial (PEI)

Não aplicável

Not applicable

No se aplican

A declarar 1 2

To declare 1 2

Para declarar 1 2

A declarar 1 2

To declare 1 2

Para declarar 1 2

Por acordo

By agreement

Por acuerdo

Não aplicável

Not applicable

No se aplican

Coeficiente de atrito

Coefficient of friction

Coeficiente de Fricción

Não aplicável

Not applicable

No se aplican

A declarar 1 2

To declare 1 2

Para declarar 1 2

A declarar 1 2

To declare 1 2

Para declarar 1 2

Por acordo

By agreement

Por acuerdo

Por acordo

By agreement

Por acuerdo

Características 
Estruturais

Structural 
Characteristics 

Características 
Estructurales

Absorção de água

Water Absorption

Absorción de água

BIII (x > 10%)
BIIa (3% < x ≤ 6%)

BIIb (6% < x ≤ 10%)
BIb (0,5% < x ≤ 3%) BIa (x ≤ 0,5%) BIa (x ≤ 0,1%)

Abrasão profunda

Deep abrasion

Abrasión profunda

Não aplicável

Not applicable

No se aplican

Não aplicável

Not applicable

No se aplican

Não aplicável

Not applicable

No se aplican

Não aplicável

Not applicable

No se aplican

≤ 175 mm³

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ONDE USAR CADA TIPO DE PRODUTO

WHERE TO USE ANY TYPE OF PRODUCT | DONDE USAR CADA TIPO DE PRODUCTO

Procure as indicações por ícones nos produtos para estes usos:

Look for the indications by icons on the products for these uses:

Busque las indicaciones por iconos en los productos para estos usos:

Bordas de Piscina e Rampas | Around Swimming Pool and Ramps | Borde de Piscina y Rampas

Produtos nas versões RE ou EXT indicados para assentamento em rampas, inclinação máxima de 8,33%.

Refers to slip resistant (RE or EXT) products that are recommended for use on ramps/slopes with maximum inclination of 8,33%. 

Productos en las versiones RE o EXT indicados para asentamiento en rampas, inclinación máxima de 8,33%.

Produtos nas versões RE ou EXT indicados para assentamento em borda de piscina.

Refers to slip resistant (RE or EXT) products that are recommended for use around swimming pools. 

Productos en las versiones RE o EXT indicado para uso en borde de piscina.

1

2

3

4

Acabamentos AC, SA, MA, NA e PO : Área interna ex.: quartos e salas.
Textures AC, SA, MA, NA e PO : Indoor area ex.: bedrooms and other rooms .

Terminaciones AC, SA, MA, NA e PO : Área interna ej.: cuartos y salas.

Acabamento AC - COF II: Área molhável ex.: lavabo e banheiro.

Terminacion  AC - COF II: Área mojadiza ej.: espacio de los  sanitarios y mampara de baño.
Texture AC - COF II: Wettable area ex.: area around a toilet bowl and bathroom.

Acabamentos EXT e RE: Área externa ex.: calçadas no quintal.

Terminaciones EXT y RE: Área externa ej.: veredas en el patio

Textures EXT and RE: Outdoor area ex.: walkways in the yard

Terminaciones EXT y No-Slip: Alto tránsito ej.: veredas y lugares con gran circulación de personas.

Acabamentos EXT e No-Slip: Alto tráfego ex.: calçadas e locais com grande 
circulação de pessoas.

Textures EXT and No-Slip: Heavy traffic ex.: walkways and places with  heavy traffic of people.

2 4

1 3
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INFORMAÇÕES ELIANE

Informações sobre Declaração de Resistência Química acesse o link: eliane.com/drq                           
ou diretamente pelo QRcode:

Informações sobre Embalagem acesse o link: eliane.com/packing-list  ou diretamente pelo QRcode:

Faça o download do Manual de Uso acesse o link: eliane.com/manual-de-uso ou diretamente pelo QRcode:

Faça o download deste catálogo e de outros materiais pelo link:  eliane.com/downloads ou 
diretamente pelo QRcode:

Informations about Declaration Chemical Resistance acess o link:  eliane.com/drq                            
or directly by QRcode:

Informations about Packing acess the link:  eliane.com/packing-list  or directly by QRcode:

Download the Use and Operation acess the link:  eliane.com/manual-de-uso  or directly by QRcode:

Download this catalog and other materials for the acess the link:  eliane.com/downloads or 
directly by QRcode:

Información sobre Declaración de Resistencia Química visita o link:  eliane.com/drq                            
o directamente por el QRcode:

Información sobre Embalaje visita o link:  eliane.com/packing-list    o directamente por el QRcode:

Descargar Manual de Utilización visita o link:  eliane.com/manual-de-uso o directamente por el QRcode:

Descargue este catálogo y otros materiales visita o link:  eliane.com/downloads

o directamente por el QRcode:

Declaração de Resistência Química | Declaration Chemical Resistance | Declaración de Resistencia Química

Embalagem | Packing | Embalaje

Manual de Uso | Use and Operation | Manual de Utilización

Site Eliane Revestimentos

INFORMATION | INFORMACIÓN

PRODUTOS PRODUZIDOS EM SANTA CATARINA E POSSUI ESTOQUE NA BAHIA.
Acesse o  link:  eliane.com/cdba ou diretamente pelo QRcode: 

Product produced in Santa Catarina, but has stock in Bahia. 

Acess the link: eliane.com/cdba or directly by QRcode:

El producto se produce en Santa Catarina, pero tiene acción en Bahía.

Visita o link:  eliane.com/cdba o directamente por el QRcode:

BELÉM

Rua Municipalidade X Trav. Wandenkolk, 985

Mirai Office . Sala 512

Umarizal . BELEM . PA

CEP 66053-180

(91) 9 9914 8638

BELO HORIZONTE 

Rua Fernandes Tourinho, 929 

Edifício Libertas . Sala 702 , 

CEP 30112-000 . Lourdes . Belo Horizonte – MG 

(31) 9 8855-8236

BRASÍLIA

The Union BL A, SL 7 , Smas Trecho 3, CJ3, SL 7 - S/N

CEP 71215-300 . Guará . Brasília . DF

(62) 9 8183-8171

CUIABÁ

Av. Carmindo de Campos, 1887

Prédio Cuiabá Casa . Sala 10

CEP 78070-100 . Jardim Petrópolis . Cuiabá . MT  

(65) 9 9972- 8491

CURITIBA

Rua Desembargador Motta, 1499 

Condomínio Edifício Terra de Santa Cruz . Apto 206, 

CEP 80250-060 . Batel . Curitiba . PR

(41) 9 9243-4820

FLORIANÓPOLIS 

Rua Santa Luzia, 100

Edifício The Place Office . Sala 303 e 304 , 

CEP 88036-540 . Trindade . Florianópolis . SC

(47) 9 9156 2525

GOIÂNIA

Avenida C-208, esquina com Rua 131 A,

QD 262 A, LT 13 . Bairro: Jardim América

CEP: 74.255-070  . Goiânia, GO

(62) 9 8183-8171

PORTO ALEGRE

Rua Furriel Luiz Antônio Vargas, 380

Ed. Nova Era . Sala 211/213

CEP 90470-130 . Boa Vista . Porto Alegre . RS

(51) 9 9633-2943

SALAS DE ESPECIFICAÇÃO

RECIFE 

Av. Conselheiro Aguiar, 1748

Edifício Empresarial Ítalo Renda . Sala 1108

CEP 51111-010 . Boa Viagem . Recife . PE  

(81) 9 9891-1717

RIO DE JANEIRO

Avenida das Américas, 700

Bloco 2  . Sala 144

CEP: 22775-003 . Barra da Tijuca

Rio de Janeiro . RJ

(21) 9-8136-0132

SALVADOR

Alameda Salvador, 1057

Ed. Salvador Shopping Business

Torre América, 1710 . Salas 1710 e 1711

CEP 41820-790 . Caminho da Árvores . Salvador . BA

(71) 9 9213-1581

ELIANE MATRIZ
Rua Maximiliano Gaidzinski, 245

88845-000 . Cocal do Sul . SC . Brasil

+55 (48) 3447 7777

ELIANE SÃO PAULO
Av. Brasil, 526 . Jardim América

São Paulo . SP . CEP: 01430-000

+55 (11) 2122 7272

ELIANE NORDESTE
Avenida Industrial Urbana, 495

42802-570 . Bairro Industrial . Camaçari . BA . Brasil

+55 (71) 3493 4242

ELIANE CERAMIC TILES
2075 McDaniel Dr. Suite 110 

Carrollton, 75006 . Texas . U.S.A

+1 (972) 4817854

SAC: 4004 2971  Capitais

0300 789 7771  Demais localidades

sac@eliane.com
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SUMÁRIO GERAL DE PRODUTOS
GENERAL PRODUCT SUMMARY
RESUMEN GENERAL DE PRODUCTOS

Marmo Brown 8
Bianco Oro  8
Ônix Grafite  10
Ontário  10

Asfalto  12
Antracite  12
Nero Marquina 14

Marmo Grafite 14
Dunas Gris  16
Stelar Black  18

Blaze Gray  36
Dolmen Cinza 38
Dolmen Bege  38
Dolmen Grafite 38
Dolmen Cinza 38
Dolmen Marrom 38
Brera Mar  40
Brera Terra  40
Munari Branco 42
Munari Cimento 42
Munari Branco 44
Munari Branco 44
Munari Marfim 44

Munari Marfim 44
Munari Greige 44
Munari Geo Cimento 46
Munari Cimento 46
Munari Concreto 46
Urbanland 20 Beige 48
Iseo 20 Grigio 48
Urbanland 20 Gray 48
Arenito 20 Bege 50
Bétula 20 Canela 50
Ônix Cristallo  52
Ônix Cristallo  52
Ônix Pérola  54

Ônix Dark  54
Ônix Quartzo  54
Ônix Cristal  54
Pulpis Brown  54
Fossile  55
Fossile  55
Place  58
Place  58
Vênus Bege  60
Vênus Bege  60
Vênus Cinza  60
Vênus Cinza  60
Azul Bahia  62

Iseo Grigio  64
Iseo Grigio  64
Crystal Quartz 66
Cielo  66
Vitral  68
Palace  70
Sonar Camel  72
Trapez Grafite 72
Motriz Cinza  72
Akira Óxido  72

PORCELANATO XL | XL PORCELAIN TILES | PORCELANATO XL

PORCELANATO TÉCNICO | FULL BODY PORCELAIN TILES | PORCELANATO TÉCNICO

PORCELANATO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE | PORCELANATO ESMALTADO

Cosmic  20
Sílex Marfim  22
Sílex Branco  22
Micron Branco 24
Micron Preto  24
Micron Cinza  24

Micron Coral  26
Micron Verde  26
Platno Concreto 28
State Cement  30
State Gray  30
Arenária Bege 32

Arenária Cinza 32
Granilite Branco 34
Granilite Cinza 34

Glass Mint  74
Glass Blue  74
Glass Gray  74
Poligon Vermelho 76
Losango Vermelho 76
Colmeia Vermelho 76

AZULEJO | WALL TILE | AZULEJO

Stelar White   18

Grafos Cinza  78
Grafos Fendi  78
Grafos Preto  78
Grafos Bege  78
Atmos Verde  80
Alfa Amarelo  80
Solaris 1 Branco 80
Atmos Rosa  80
Alfa Azul  80
Solaris 2 Branco 80
Aura Azul  82

Ardosia Black Mesh  98
Borda Munari Branco | Munari Marfim 44
Borda Munari Cimento  46
Fiji Black Mesh  98
Fiji  White Mesh  98
Java Lago Mesh  98

Rodapé Branco Bol 102
Rodapé Branco Reto 102

Linear Bone  92
Linear Rose  92
Linear Dove   92
Linear Purple  92
Linear Midnight Blue 92

Horizon Amarelo 82
Austral 1 Amarelo 82
Austral 2 Amarelo 82
Aura Rosa  82
Horizon Rosa  82
Austral 1 Rosa 82
Austral 2 Rosa 82
Sideral Verde  84
Glacial Verde  84
Galileu Amarelo 84
Plasma Amarelo 84

Java Mar Mesh 98
Noronha Agua Mesh 96
Noronha Jade Mesh 96
Noronha Mar Mesh 96
Noronha Safira Mesh 96

Sideral Azul  84
Glacial Azul  84
Galileu Verde  84
Plasma Verde  84
Luminosa Rosa 86
Magneto Rosa 86
Astron Amarelo 86
Luminosa Verde 86
Magneto Azul  86
Astron Azul  86
Etéreo 1 Verde 88

AZULEJO ARTÍSTICO | ARTISTIC TILE  |  AZULEJO ARTÍSTICO

PISCINA E FACHADAS | POOL AND FACADES  |  PISCINA Y FACHADAS

RODAPÉ UNIVERSAL BRANCO  | UNIVERSAL WHITE BULLNOSES/FINISHING PIECES | ZÓCALO BLANCO UNIVERSAL

SUBWAYTILE

Boreal Branco 88
Boreal Verde  88
Etéreo 2 Verde 88
Boreal Azul  88
Etéreo 1 Rosa  88
Boreal Rosa  88
Etéreo 2 Rosa  88
Boreal Amarelo 88
Poente Arco Vermelho 90
Poente Linha Vermelho 90
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