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The Tesoro collection is like a jewel 
for spaces. The pieces reproduce the 
richness of details of the Silver Root 
marble, with the predominance of 
gray and veins in shades of honey. The 
slabs allow for creativity and inspires 
sensitivity for striking spaces. A treasure 
portrayed in porcelain tiles.

La colección Tesoro es como una joya 
para los espacios. Las piezas reproducen 
la riqueza de detalles del mármol de 
Silver Roots, con el predominio del gris 
y las vetas en tonos miel. Los balastos 
permiten la creatividad e inspiran 
la sensibilidad para los ambientes 
destacados. Un tesoro representado en 
porcelanato.

A coleção Tesoro é como uma joia para os 
espaços. As peças reproduzem a riqueza de 
detalhes do mármore Silver Roots, com a 
predominância do cinza e os veios em tons 
de mel. As lastras permitem a criatividade 
e inspiram sensibilidade para ambientes 
marcantes. Um tesouro representado em 
porcelanato.

tesoro

Coleção exclusiva para Lojas Portinari Concept.
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Tesoro Silver Root 
120x240 / 47x94"
1200,0x2400,0x9,0 mm
POL 
RET 
V3 - USO 5

Porcelanato | Porcelain tile

Coleção exclusiva para Lojas Portinari Concept.

A jewel for remarkable spaces.
Una joya para ambientes diferenciados.

Uma  joia para     
           ambientes marcantes.

Tesoro Silver Root POL  120x240 / 47x94"     



ACABAMENTO

Finishing | Acabado

VARIAÇÃO VISUAL

Shade Variation | Variación de Tono

Variação Moderada | Moderate Variation | Variación ModeradaV3

USO 5 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.

CLASSE DE USO

Class of Use | Clase de Uso

Março/2021

Retificado | Rectfied | RectificadoRET

Polido | Polished | PulidoPOL


