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Considerada uma das regiões mais selvagens e belas do Planeta, 
a Patagônia Chilena é o palco principal da Catedral de Mármore, 
localizada no Lago Carreira. As belas cavernas de mármore se 
formaram ao longo de 12 mil anos e foram esculpidas pela erosão 
das águas e do vento na região, formando uma paisagem única em 
contraste com as águas azuis do lago. O vento e a água poliram 
a pedra ao longo dos anos e deixam à vista os veios fortes e 
marcantes. Esse visual deslumbrante foi trazido para a superfície 
do porcelanato em um fundo neutro. Para ambientes nobres e 
requintados. 

Considered one of the wildest and most beautiful regions in the planet, the Chilean Patagonia is the main 
stage for the Marble Cathedral, located in General Carrera Lake. The beautiful marble caves were formed 
throughout 12,000 years and were sculpted by erosion from water and wind in the area, forming a unique 
landscape in contrast to the blue waters of the lake. Over the years, the effects of the wind and water have 
polished the stone bringing out the strong and impressive grooves. This stunning look was brought to the 
surface of a porcelain tile on a neutral background. For noble and refined spaces. 

Considerada una de las regiones más salvajes y bellas del Planeta, la Patagonia Chilena es el escenario 
principal de la Catedral de Mármol, localizada en el Lago Carreira. Las bellas cavernas de mármol se 
formaron a lo largo de 12.000 años y fueron esculpidas por la erosión de las aguas y del viento en la región, 
formando un paisaje único en contraste con las aguas azules del lago. El viento y el agua pulieron la piedra 
a lo largo de los años y dejan a la vista las vetas fuertes y marcadas. Este aspecto deslumbrante fue traído 
a la superficie del porcelanato en un fondo neutro. Para ambientes nobles y refinados. 
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Retificado
Rectfied | Rectificado
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Uso em: Todas as dependências residenciais e ambientes  comerciais de  tráfego médio, 
sendo que produtos polidos em ambientes comerciais devem ser aplicados em locais sem 
trânsito de equipamentos e sem acesso a áreas externas.

Use in: All residential and commercial areas of average traffic, all polished products in commercial areas 
must be installed in places without any contact with traffic of equipments or external areas.

Uso en:  Todas las dependencias residenciales y ambientes comerciales de tráfico medio, los productos 
pulidos deben aplicarse en lugares sin tráfico de equipos o acceso a las áreas externas.

USO 5

Classe de uso | Class of use | Clase de uso

Moderate variation | Variación moderada

Variação moderadaV3

Legenda
Caption | Leyenda

Variação visual | Visual variation | Variación visual

Satin | Satinado

AcetinadoACT
Polished | Pulido

PolidoPOL



Nestes produtos você vai encontrar uma peça 
diferente da outra. Isso confere naturalidade 
aos ambientes.
Confira na próxima página a orientação de 
assentamento para produtos com variação 
visual.

In these products you will find a different part of the other. This 
gives natural environments, forming a varied and harmonious.
Check on the next page the guidance of a settlement for products 
with high visual variation.

En estos productos se encuentran una pieza distinta de la otra. 
Esto proporciona naturalidad a las ambientaciones, formando un 
conjunto variado y armonioso.
Vea en la próxima página la orientación de asentamiento para 
productos con gran variación visual.

One piece differs from the other | Una pieza diferente de la otra
Variação visual - Uma peça difere da outra.
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Recommendations for settlement products with high visual variation.
In these products you will find a different part of the other. This gives natural environments, forming a varied and harmonious. The best 
result is obtained with a good distribution of the pieces in the settlement.

Follow the following steps:
- Open 4 (or more) boxes;
- When laying sequentially take a piece of each box;
- Continue following taking a piece of each box until you finish all the pieces;
- Open new boxes and proceed the same way to finalize the settlement.

Recomendaciones de asentamiento para productos con gran
variación visual.
En estos productos se encentran una pieza distinta de la otra. Esto proporciona neutralidad a las ambientaciones, formando un 
conjunto variado y armonioso. El mejor resultado se obtiene con una buena distribución de piezas en la  instalación.

 Siga los siguientes pasos:
- Abrir 4( o más) cajas;
- Para instalar el producto, agarre en secuencia una pieza de cada caja;
- Siga en la secuencia agarrando una pieza de cada caja hasta finalizar todas las piezas;
- Abrir nuevas cajas y proceder de la misma forma hasta finalizar la instalación;

Nestes produtos você vai encontrar uma peça diferente da outra. Isso confere naturalidade aos 
ambientes, formando um conjunto variado e harmonioso. O melhor resultado se obtém com uma 
boa distribuição das peças no assentamento.

Siga os seguintes passos:
- Abra 4 (ou mais) caixas;
- No assentamento pegue sequencialmente uma peça de cada caixa;
- Prossiga na sequência pegando uma peça de cada caixa até finalizar todas as peças;
- Abra novas caixas e proceda da mesma forma até finalizar o assentamento.

Para paginações com transpasse, a mesma orientação deve ser 
seguida. Não esquecendo que o transpasse deve ser de no máximo 
30% do comprimento da peça.

For layouts with overlapping length, the same guidance should be followed. Not forgetting that 
the overlapping length should be a maximum of 30% of the length of the piece.

Para instalaciones con traslape entre piezas , la misma orientación debe ser seguida. No 
olvidar de que el traslape debe ser como máximo a 30% de longitud de la pieza;

MAX 30%

Recomendações de assentamento para
produtos com variação visual

As cores dos produtos são apenas referências
The color of these products are only reference | Los colores de los productos son apenas referencias.

Produtos
com variação
visual
Products with high visual variation

Productos con gran variación visual


