BATTUTO

PORCELANATO | PORCELAIN TILE

em cores contemporâneas.
The Venetian classic, in contemporary colors.
El clásico veneciano, en colores contemporáneos.

NAT BOLD
USO 5
V3

Battuto Decor
20x20 cm / 8x8”

Crie diferentes paginações.
Create different layouts. | Cree diferentes paginaciones.

A mistura de pedras e cimento na mesma composição formam o tradicional Battuto. A coleção foi inspirada no Battuto
Veneziano, um revestimento típico na Itália. Com visual de granulados de compostos minerais, a coleção ganhou dois tons
de cinza para aplicação em áreas internas, externas, chão e paredes. A aposta nesta coleção é para quem deseja criar
ambientes diferenciados com resgate moderno de uma tradição secular.
The mix of rocks and cement in the same composition makes the traditional Battuto. The collection was inspired in the Venezian Battuto, a typical Italian
tile. With the look of granulated mineral compounds, the collection received two shades of gray for use in indoor areas, outdoor areas, floor and walls. This
collection is for those who want to create differentiated spaces with a modern rescue of a secular tradition.
La combinación de piedras y cemento en la misma composición forman el tradicional Battuto. La colección se inspiró en el Battuto Veneziano, un
revestimiento típico en Italia. Con aspecto granulado de compuestos minerales, la colección está disponible en dos tonos de gris para uso en espacios
interiores, exteriores, piso y paredes. La apuesta en esta colección es para aquellos que desean crear ambientes exclusivos a través del rescate moderno
de una tradición secular.

Battuto GR

Battuto Decor

100x100 cm / 40x40”

20x20 cm / 8x8”

NAT RET
POL RET
HARD RET
USO 5
V2

NAT RET
POL RET
HARD RET
USO 5
V2

Battuto SGR

Battuto GR

100x100 cm / 40x40”

100x100 cm / 40x40”

POL

Polido
Polished | Pulido

NAT

Natural

HARD

Antiderrapante
Anti-Slip | Antideslizante

Coleção exclusiva para Lojas Especializadas

CLASSE DE USO
Class of Use
Clase de Uso

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.

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.

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.

VARIAÇÃO VISUAL
Shade Variation
Variación de Tono

V2

Variação baixa

Slight variation

Variación baja

V3

Variação Moderada

Moderate Variation

Variación Moderada

ACABAMENTO
Finishing
Acabado

POL

Polido

NAT

Natural

HARD

Antiderrapante

Polished

Pulido

Anti-Slip

Antideslizante
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