Alquimia
PORCELANATO | PORCELAIN TILE

alquimia
A mudança de um elemento em outro é chamado de
Alquimia. Exatamente a proposta desta coleção. Uma
mistura de argamassa com pigmentos coloridos resultou
em um cimento contaminado. As peças que destacam
uma coloração azul, são inspiradas em cimento aplicado
em áreas externas, que com o tempo a água penetrou
na superfície porosa, criando um corpo único. A coleção
conta ainda com acessórios em losango com a essência
da contaminação das cores, com efeito maiolicado e
desgastado.

Changing one element into another is called
alchemy, which is the proposal of this collection.
A mixture of mortar with colored pigments
resulted in a contaminated cement. The pieces,
that highlight a blue color, are inspired by cement
applied to external areas, which, over time, water
has penetrated its’ surface, creating a unique
body. The collection also features diamond
shaped accessories with the essence of color
contamination, with a Maiolica and worn eﬀect.

El cambio de un elemento a otro se llama
Alquimia. Exactamente la propuesta de esta
colección. Una mezcla con pigmentos coloridos
que da como resultado un cemento contaminado.
Las piezas que destacan una coloración azul, se
inspiran en cemento aplicado en áreas externas,
que con el tiempo el agua penetró en la superﬁcie
porosa, creando un cuerpo único. La colección
cuenta además con accesorios romboidales con
la esencia de la mezcla de los colores, con efecto
mayolicado y desgastado.

Coleção exclusiva para Lojas Portinari Concept.

alquimia

Alquimia DBL NAT 120x120 / 48x48”
Ballet Statuário WH NAT 80x160 / 32x63”

alquimia

PORCELANATO
porcelain tile

MC Alquimia MIX
30x30 / 12x12”
NAT
RET
V3 - USO 5

Variação visual | Shade Variation | Variación de tono
Alquimia GR 120x120 / 48x48”

Alquimia DBL
90x90 / 36x36”
NAT / HARD
RET
V3 - USO 5

Alquimia DBL
120x120 / 48x48”
NAT / HARD
RET
V3 - USO 5

Alquimia DGR
90x90 / 36x36”
NAT / HARD
RET
V3 - USO 5

Alquimia DGR
120x120 / 48x48”
NAT / HARD
RET
V3 - USO 5

Alquimia GR
90x90 / 36x36”
NAT / HARD
RET
V3 - USO 5

Alquimia GR
120x120 / 48x48”
NAT / HARD
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
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.

VARIAÇÃO VISUAL
Shade Variation | Variación de Tono

V3

Variação Moderada | Moderate Variation | Variación Moderada

ACABAMENTO
Finishing | Acabado

POL

Polido | Polished | Pulido

HARD

Antiderrapante | Slip Resistant | Antideslizante

RET

Retiﬁcado | Rectﬁed | Rectiﬁcado
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