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DESIGN DIFERENCIADO
E INOVAÇÃO

Terra, mar e ar são os elementos que unem os lançamentos da Sola-

rium Revestimentos para 2018. A solidez da criação de Ana Cristina 

de Souza Gomes, a descontração da peça de Antonio Bernardo e a 

leveza da criação de Fernanda Marques. Assim são as linhas Nodo, 

Bossa e Flake, os três lançamentos, específicos para parede, calcados 

em uma das mais fortes características da empresa: a valorização de 

designers.

Para piso e parede a Solarium apresenta a Linha Metal, produzida 

com pigmentos exóticos de acabamento liso e efeito tridimensional 

marmorizado, que cria soluções extremamente elegantes, contempo-

râneas e inovadoras.

GRANDES FORMATOS: completando as novidades a Solarium lança 

peças Basic e Classic  no tamanho 120 x 120 x 2,4 cm , reforçando o 

compromisso da empresa com a tecnologia e modernidade.

Ana Cristina
de Souza Gomes

Antonio
Bernardo

Fernanda
Marques
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BOSSA
Antonio Bernardo

Design de

5

O movimento da criação já começa pelo nome escolhido. Leve, 

descontraído, alegre. A linha concebida pelo designer Antonio 

Bernardo, remete a efeitos óticos e mudança de planos, formas 

geométricas, quadrados e círculos. Ajuda as paredes a ganharem vida 

e diferentes ambientações. 

Peso (kg)

6,8

5,75

BOS500

Código Medidas (cm)

33 x 33 x 3 6

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

(espessura variável de 1 a 3cm)
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FLAKE
Fernanda Marques

Design de

Disponível em todas as cores, nos acabamentos Basic, Newsand, Terraviva e 
Terraviva Compac.

Ângulos diversos, um quebra-cabeça que pode ser montado de 

diferentes maneiras. A terceira linha de produtos assinados pela 

arquiteta Fernanda Marques flerta com as dimensões. Como 

resultado, um produto que leva movimento às superfícies, brincando 

com luz e sombra. 

Peso (kg)

6,8

5,75

FLK500

Código Medidas (cm)

20 x 20 x 3 1,5

(espessura variável de 0,5 a 3cm)

Basic NewSand Terraviva Compact Terraviva
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A ideia da peça Nodo, assinada pela arquiteta Ana Cristina de Souza 

Gomes, surgiu da detalhada observação da natureza, a partir de um 

estudo mais apurado sobre os troncos das árvores. A linha Nodo 

busca fazer uma brincadeira com os círculos concêntricos das

plantas.

Peso (kg)

6,8

5,75

NDO500

NDO501

Código Medidas (cm)

25 x 25 x 1,5

25 x 25 x 1,5

2

2

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

NODO
Ana Cristina de Souza Gomes

Design de

NDO500

NDO501
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A Linha Metal é um revestimento a base de pigmentos especiais

que dá aparência metalizada às placas. Com efeito marmorizado

e tridimensional, que cria soluções extremamente elegantes,

contemporâneas e inovadoras. Tem como principais características

facilidade de limpeza e alta resistência a riscos. Disponível nos 

acabamento brilhante e fosco é indicada para uso em pisos e paredes 

de áreas internas e fachadas.

Peso (kg)

MET100

MET101

MET102

MET103

MET104

Código Medidas (cm)

50 x 50 x 2,4

75 x 75 x 2,4 

100 x 25 x 2,4

100 x 50 x 2,4 

100 x 100 x 2,4 

13
29,21
13
26
52

Disponivel nas cores Carbon Black e Cobre.

Projeto: Carlos Rossi Arquitetura
Foto: Salvadore Busacca

LINHA METAL

Carbon Black

Cobre
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