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Porcelanato 
Piso e Parede

REF 56764 - 120 X 250

Soft Touch - 7mm

Porcelanato que

impressiona ao

primeiro olhar. 

A profundidade dos

veios e as nuances

marcantes do

mármore Ônix estão

presentes no

porcelanato

120X120cm, que

evidencia ainda mais

a aparência da pedra

natural. 

Em duas versões,

Micro Crystal e Soft

Touch, é ideal para

ambientes em que se

deseja ressaltar a

atmosfera clássica.



Um mármore

clássico. Esta linha

se apresenta,

símbolo de elegância

e sofisticação. 

Através da

tecnologia de

impressão HD, é

uma reprodução

sublime do mármore

Calacata, fonte de

inspiração para

projetos por sua

estética atemporal e

versatilidade de uso.

Porcelanato 
Piso e Parede

REF 51443 - 120x250 

Micro Crystal - 7mm



Inspirado no clássico

Travertino romano,

esta linha tem veios

suaves e tom

extremamente

natural, evocando

serenidade e

elegância. Com

versões para áreas

internas e externas,

a coleção amplia as

possibilidades de

uso, com produtos

para piso e parede.

Porcelanato 
Piso e Parede

REF 12550 - 90x90

Acetinado - 11mm

REF 48041 - 90x90

Ext - 11mm

REF 45035 - 120x120

Ext - 11mm



Acabamentos

aprimorados

naturais e polidos na

cor Super Branco-

Cinza, com

decoração de

mármore. Larsen

expande a gama de

mármores brancos

de Inalco. Uma

superfície em que

veias poderosas em

tons cinzentos se

unem em um fundo

de grande brancura,

reflexo fiel da pureza

mais absoluta. 

MDi
Piso e Parede

REF 33993 - 100x250 

Natural - 6mm



O acabamento

travertino sempre foi

apreciado pelo seu

alto valor estético. A

fenda é uma revisão

dessa superfície,

mantendo seus veios

característicos e a

estrutura da pedra

natural, mas com

um novo conceito em

termos de cor que

lhe dá uma beleza

especial, exclusiva e

irrepetível.

MDi
Piso e Parede

REF 30832 - 100x250 

Natural - 6mm



Uma coleção

inspirada na força e

beleza da pedra, é

um clássico

renovado em preto

ou cinza, com veios

sutis brancos . Sua

superfície forte

evoca o lado mais

dinâmico da

natureza, ao mesmo

tempo em que

permite a criação de

configurações

tranquilas no caso do

modelo cinza,

enquanto o modelo

preto empresta às

superfícies um ar

ousado e marcante. 

MDi
Piso e Parede

REF 31103 - 150 X 150

Natural - 6mm

REF 31108 - 100 X 250

Natural - 6mm



Uma releitura dos

mármores

acinzentados da

província de

Castellón, Espanha.

Se caracteriza por

base neutra e

nuances bege, cinza

e veios brancos. 

São peças

imponentes no

formato 120X120cm

com diversas opções

de acabamento, que

transmitem

sobriedade e

elegância aos

espaços, integrando

áreas internas e

externas.

Porcelanato
Piso e Parede

REF 36593 - 120x20 

Mate - 7mm

REF 34309 - 120x120 

Polido - 7mm

REF 36592 - 120x120 

ABS - 7mm



Os porcelanatos

dessa linha

ressignificam o

concreto aparente,

textura cada vez

mais valorizada na

arquitetura

contemporânea.

Conhecido pela

versatilidade e por

ser atemporal, o

concreto deixou de

ser visto como

coadjuvante nos

ambientes e tem

ganhado cada vez

mais espaço em

pisos e paredes.  

Porcelanato 
Piso e Parede

REF 45266 - 120x250 

Mate - 7mm

REF 39859 - 120x120 

Mate - 7mm

REF 39857 - 120x120 

ABS - 7mm



Elemento base da

arquitetura, o

concreto se tornou

ao longo dos anos o

destaque dos

projetos

contemporâneos.

Ocupa atualmente o

status de elemento

decorativo por sua

versatilidade e

beleza natural.

Projetos

minimalistas e

conceituais ou

projetos com toque

rústico e natural

renderam-se ao

material.

Porcelanato
Piso e Parede

REF 15969 - 90x90

Acetinado - 11mm



Os porcelanatos

dessa linha

ressignificam o

concreto aparente,

textura cada vez

mais valorizada na

arquitetura

contemporânea.

Conhecido pela

versatilidade e por

ser atemporal, o

concreto deixou de

ser visto como

coadjuvante nos

ambientes e tem

ganhado cada vez

mais espaço em

pisos e paredes. 

Porcelanato
Piso e Parede

REF 49687 - 120x120

Mate - 7mm

REF 54743 - 120x120

ABS - 7mm



O uso do concreto na

decoração resiste ao

tempo e nunca deixa

de ser tendência. Por

seu caráter neutro e

essência urbana, o

material se renova

ano após ano e é

uma figura

recorrente nos

projetos de

arquitetura. Neutro e

urbano, essa é a

proposta da Série,

com ótimo custo

benefício . 

Porcelanato
Piso e Parede

REF 30430 - 90x90 

ABS - 10mm



A atmosfera

industrial dos lofts

londrinos deu o tom

para o

desenvolvimento

desta série. A textura

do cimento

queimado mantém o

caráter

contemporâneo e faz

dos porcelanatos

protagonistas em

projetos arrojados e

de caráter

cosmopolita. Seu

alto desempenho

proporciona o uso

em ambientes

internos ou externos,

residenciais ou

comerciais de

tráfego médio. 

Porcelanato
Piso e Parede

REF 39947 - 90x90 

Mate - 10mm

REF 39946 - 90x90 

ABS - 10mm



Uma série inspirada

nas praias de areia

branca. Revoluciona

a simplicidade com

um tom homogêneo

e cheio de luz, que

proporciona estilo e

se incrementa

graças à direção de

suas veias e à

requintada estrutura

de micro texturas,

entrelaçando, assim,

relevo e detalhe

gráfico. Seu

acabamento fosco é

ideal para compor

qualquer ambiente,

enquanto sua

suavidade oferece

pureza, simplicidade

e elegância.

MDi
Piso e Parede

REF 75219 - 160 x 320

Natural - 6mm



Neutro e urbano,

essa é a proposta da

série, com

acabamento mate é

ideal para pisos ou

paredes. O grande

formato das peças

torna as juntas

imperceptíveis,

destacando ainda

mais a textura

natural do concreto.

Porcelanato
Piso e Parede

REF 45252 - 100 x 200

Mate - 7mm



Uma coleção

inspirada na força e

beleza da pedra, é

um clássico

renovado em preto

ou cinza, com veios

sutis brancos . Sua

superfície forte

evoca o lado mais

dinâmico da

natureza, ao mesmo

tempo em que

permite a criação de

configurações

tranquilas no caso do

modelo cinza,

enquanto o modelo

preto empresta às

superfícies um ar

ousado e marcante. 

MDi
Piso e Parede

REF 13282 - 100x250 

Natural - 6mm



MDi
Piso e Parede

REF 30526 - 100x250 

Natural - 6mm

As formações

naturais de calcário,

verdadeiras obras de

arte da natureza, são

a fonte de inspiração

para criar Petra.

Petra transmite a

beleza e o calor do

aleatório e genuíno.

A distribuição

caprichosa de seus

veios e relevos junto

com seu grande

formato abrange

espaços

encantadores.



Porcelanato
Piso e Parede

REF 45209 - 16x120

Acetinado - 7mm

Na tendência da

“busca pelo natural”

em que predominam

a simplicidade e

essência dos

elementos utilizados

na decoração.

Inspirado no design

Dinamarquês, com

expertise em buscar

o minimalismo no

aconchego, transita

entre o rústico e

contemporâneo.

Possui uma grande

diversidade de

estampas,

propositalmente

diferentes para que o

resultado seja fiel ao

encontrado na

natureza. 
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