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Uma criação imaginária que explora a fantasia, 
assim como a ficção. A coleção Fiction, enaltece 
linhas ininterruptas em ondas, que criam uma 
volumetria perceptível ao olhar, mas quase 
imperceptível ao toque. Esses traços se tornam 
protagonistas no produto causando uma ilusão 
de óptica. Um efeito que só é possível devido a 
uma tecnologia que permite que as linhas sejam 
esculpidas na própria massa do porcelanato 
técnico, garantindo resistência, textura e design. 
Fiction pode ser explorada em paredes e 
pavimentos.
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An imaginary creation that explores fantasy 
as well as fiction. The Fiction collection 
enhances uninterrupted lines in waves, 
which create a volumetry perceptible to the 
eye, but almost invisible to the touch. These 
traces become protagonists in the product 
causing an optical illusion.  An effect that is 
only possible because of a technology that 
allows the lines to be sculpted in the technical 
porcelain tile body, guaranteeing resistance, 
texture and design. Fiction can be explored on 
walls and floors.

Una creación imaginaria que explora tanto la 
fantasía como la ficción. La colección Fiction, 
realza las líneas continuas en ondas, que 
crean una volumetría perceptible a la vista, 
pero casi imperceptible al tacto. Estas huellas 
se convierten en protagonistas del producto 
causando una ilusión óptica. Un efecto que 
solo es posible gracias a una tecnología 
que permite que las líneas sean esculpidas 
en la propria masa del porcelanato técnico,  
garantizando resistencia, textura y diseño. 
Fiction puede ser utilizada en paredes y en 
pisos.

Coleção exclusiva para Lojas Portinari Concept.

Lines that cause optical illusions and the sensation of high relief.Líneas 
que causan Ilusión óptica y la sensación de alto relieve.

Linhas que causam ilusão de 
              óptica e a sensação de alto relevo.
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ACABAMENTO

Finishing | Acabado

VARIAÇÃO VISUAL

Shade Variation | Variación de Tono

CLASSE DE USO

Class of Use | Clase de Uso
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Retificado | Rectfied | RectificadoRET

Variação baixa | Slight variation | Variación bajaV2

USO 4 Uso em: Todas as dependências residenciais. | Use in: All residential areas. | Uso en: Todas las dependencias residenciales.

Natural | Natural | NaturalNAT

DIFERENCIAIS

Differenciais | Diferenciales

Junta Seca |  Joint Settlement | Asentamiento sin junta

Monocálibre |  Singie size | Uno tamaño

Sentido de assentamento obrigatório |  Settiement direction required | Sentido del acientamento obrigatório


