Blue Moon
PORCELANATO | PORCELAIN TILE

blue

moon
A coleção Blue Moon é uma verdadeira “lua azul”, uma
expressão usada para designar a segunda lua cheia que
ocorre em um mesmo mês. Algo raro e de encher os olhos.
Inspirada no quartzito brasileiro, caracteriza-se por seus
tons brilhantes de azul. Um material exótico com versões
que podem ser exploradas em ambientes internos e, até
mesmo, em bancadas.

The Blue Moon collection is named after the
expression used to refer to the second full moon
that occurs in the same month. This is a rare
and astonishing occasion. Inspired by Brazilian
quartzite, this collection is characterized by its
bright shades of blue. It is an exotic material
with versions that can be explored indoors and
even on counters.

La colección Blue Moon es una verdadera
“luna azul”, una expresión utilizada para
designar la segunda luna llena que ocurre en
un mismo mes. Algo raro y llamativo. Inspirado
en la cuarcita brasileña, se caracteriza por sus
brillantes tonos azules. Un material exótico con
versiones que se pueden explorar en ambientes
interiores e incluso en mesadas.

Coleção exclusiva para Lojas Portinari Concept.

blue
moon

Blue Moon SGR POL 80x160 / 32x63”
Alquimia GR NAT 120x120 / 48x48”

blue moon

PORCELANATO
porcelain tile

Formato 80x160: ideal
para painéis imponentes.
80x160 size ideal for
imposing panels.
Formato 80x160 ideal
para paneles imponentes.

Variação visual | Shade Variation | Variación de tono
Blue Moon SGR | 120x120 / 48x48”

Blue Moon SGR
120x120 / 48x48”
NAT / POL
RET
V3 - USO 5

Blue Moon SGR
80x160 / 32x63”
POL
RET
V3 - USO 5

Coleção exclusiva para Lojas Portinari Concept.

CLASSE DE USO
Class of use | Clase de uso

USO 5

Uso em: Todas as dependências residenciais e
que produtos polidos em ambientes comerciais
devem ser aplicados em locais sem trânsito de

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.

VARIAÇÃO VISUAL
Shade Variation | Variación de Tono

V3

Variação Moderada | Moderate Variation | Variación Moderada

ACABAMENTO
Finishing | Acabado

POL

Polido | Polished | Pulido

NAT

Natural | Natural | Natural

RET

Retiﬁcado | Rectﬁed | Rectiﬁcado
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