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BY PORCELANOSA

A Porcebras apresenta este ano, com exclusividade, 

o último trabalho da renomada arquiteta Zaha Hadid 

para o Grupo Porcelanosa.

Zaha Hadid foi reconhecida mundialmente como 

uma das arquitetas mais importantes do panorama 

atual. Nascida em Bagdá em 1950, estudou 

Matemática na Universidade Americana de Beirute 

antes de começar  sua trajetória na Arquitetura em 

1972 na Architetural Association em Londres.

Em 1979 estabeleceu seu próprio estúdio de 

arquitetura em Londres - Zaha Hadid Architects, e 

logo foi reconhecida internacionalmente pelos seus 

inovadores trabalhos teóricos, incluindo The Peak 

em Hong Kong (1983), Kurfürstenendamm em 

Berlim (1986) e o Cadiff Bay Opera House em Gales 

(1994).

Junto com o seu colaborador Patrik Schumacher, 

seu interesse estava na interface entre a 

arquitetura, paisagem e a geologia que integram em 

seu estúdio com uso de tecnologias inovadoras, 

resultando em formas arquitetônicas dinâmicas e 

inesperadas.

De forma repentina, Zaha Hadid faleceu em março 

de 2016 em Miami aos 65 anos, deixando para trás 

um legado desconstrutivo onde a arquitetura 

parece não ter limites. Por todo seu legado ela foi a 

primeira mulher a receber o Prêmio Pritzker.
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VITAE ZAHA HADID DESIGN - A ESSÊNCIA DA VIDA

Vitae, uma linha completa de sala de banho.

Desenvolvida por Zaha Hadid, surge como uma coleção integral 

estabelecendo um novo conceito no design de salas de banho.

Noken e Zaha Hadid Design criaram um conceito revolucionário de 

banheiro que apresenta deslumbrantes elementos, que nos 

remetem aos fantásticos desenhos criados por Zaha Hadid.

As linhas fluídas das peças da coleção Vitae, que evocam os 

movimentos da água, são o leimotiv (*) desta 

excepcional série. Por esta razão se chama Vitae (Vida 

em Latim) porque é na água onde se inicia toda a forma 

de vida.

Assim é Vitae, uma coleção com desenhos 

incomparáveis que se tornaram ponto de partida para 

uma noção revolucionária no design das salas de banho.

(*) leimotiv: figura de repetição, no decurso de uma obra, de
determinado tema,  a qual envolve uma significação especial
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PRISMA BRONZE   33,3x100cm
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REVESTIMENTOS COM 

EFEITOS 
METÁLICOS
PRECIOSOS: 

REVESTIMENTO

Tornar um espaço singular é possível mediante a escolha de 

materiais cerâmicos únicos.

A Venis se inspirou no luxo e exclusividade dos metais preciosos 

para imprimir elegância às suas últimas séries de revestimentos 

cerâmicos e o fez sem renunciar á sua máxima qualidade. 

Inovadores processos de produção tornaram possíveis a criação 

de relevos capazes de nos surpreender, cujo acabamento é uma 

fusão de metais preciosos.

Este é um processo delicado que é realizado em cada uma das 

peças, de maneira quase artesanal, o que agrega grande valor ao 

produto. Além disso, sua alta resistência e facilidade de 

manutenção, fazem com que o produto possa ser utilizado tanto 

em áreas residenciais como em áreas comerciais. Sua elegância 

torna o espaço onde ele estiver aplicado, o centro das atenções.

Design de luxo com a máxima 

qualidade cerâmica

Um incrível revestimento de pura geometria. Com estilo contemporâneo e 

vanguardista, é inspirado por uma composição de prismas irregulares, que em 

conjunto constroem um magnífico jogo de luzes e sombras.

 O toque destas peças é extremamente suave e liso e seu efeito altamente 

metalizado, conferindo uma atmosfera de vanguarda ao design de interiores.

PRISMA 
BRONZE
33,3 x 100 cm



Para impactar ainda mais os 

espaços, a Venis lança o ARTIS 

BRONZE, simplesmente uma 

obra prima do revestimento 

cerâmico. Surge com a elegância 

e a originalidade de seus relevos 

entrelaçados que nos remetem a 

uma verdadeira joia. Seus 

delicados sulcos permitem um 

espetacular jogo visual que se 

potencializa com o brilho metálico 

deste material tão nobre.

ARTIS
BRONZE
33,3 x 100 cm

REVESTIMENTO
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Esta série chega com a proposta de 

simétricas formas que parecem vibrar, 

imprimindo alma própria aos espaços. 

O jogo de luzes são mais perceptíveis 

no acabamento em brilho, o que 

intensifica ainda mais seu volume e o 

efeito tridimensional.

A pureza do branco evidencia o design 

desta série que se apresenta nos 

acabamentos: brilho e mate

ARTIS
WHITE

33,3 x 100 cm

REVESTIMENTO

Foi inteiramente inspirado nas 

rendas e brocados mais sofisti-

cados. Seu acabamento em 

mate e brilho produz um efeito 

inusitado e único.

Esta linha se resume em uma 

palavra: elegância.

LIZ
33,3 x 100 cm

REVESTIMENTO
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KEOPS é uma coleção de revestimen-

tos cerâmicos inspirada na geometria, 

não apenas por suas tramas em forma 

de elipses em cadeia, como também 

por seu efeito de infinito. Ao serem 

instaladas, as peças se encaixam com 

perfeição umas com as outras, resul-

tando numa grande sensação de 

uniformidade nos espaços onde são 

utilizadas.

O resultado estético que o KEOPS 

oferece é altamente notável, por suas 

ondulações e sensacionais relevos. 

Esta cerâmica parece sempre estar em 

movimento.

Destaque para o inovador formato em 

45x120cm, nos acabamentos branco 

brilho e mate.

KEOPS
45 x 120 cm

REVESTIMENTO
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 REVESTIMENTO

ROCHE
33,3 x 100 cm

Roche é uma série amplamente inspiradora e 

de tendência que se baseia nos acabamentos 

em cimento, perfeitos para dar um toque de 

modernidade e neutralidade aos espaços onde 

é utilizada.

Roche Acero é a proposta para compor com o 

decorado Roche Retro Acero. Com a beleza e 

estilo que oferece a inspiração do cimento 

mais fiel, com seus diferentes tons de cinza e 

estética elegantemente imperfeita.
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Roche Retro Acero Roche Acero 



BOMBAY SILVER   31,6x90cm 

BRILHOS METÁLICOS
Elegância e classe para qualquer ambiente
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O revestimento BOMBAY SILVER é um 

produto de vanguarda que conta com um 

surpreendente brilho polido metálico, capaz 

de imprimir um toque pessoal ao design de 

cada espaço.

Faz parte da composição da linha o 

revestimento BOMBAY WHITE, um 

acabamento que permite criar ambientes 

neutros e discretos com personalidade. Em 

qualquer espaço este produto reflete a luz, 

alternando brilho e mate que predominam 

conforme o ângulo de onde se olhe.

As pequenas tramas quadradas de meio 

centímetro que formam a peça resultam num 

estilo contemporâneo com toques vintage de 

grande personalidade.

BOMBAY
31,6 x 90 cm

REVESTIMENTO

Os brilhos metálicos foram sempre muito 

valorizados pelo seu forte poder de atração, 

banharam-se com seus reflexos, desde as 

mais delicadas peças de joalheria até os 

elementos decorativos mais variados.

O Grupo Porcelanosa incorpora esta 

tendência nos seus revestimentos com 

coleções cerâmicas que refletem fielmente 

os brilhos característicos dos metais 

preciosos.
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Bombay Silver

Bombay White
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Design inspirado nas folhas que 

caem das árvores e imprimem a 

suavidade do seu desenho no solo. 

Este produto oferece um design 

original em baixo relevo e perfeito 

para qualquer ambiente. Através 

da serenidade e luminosidade do 

branco, os ambientes onde são 

utilizados tornam-se acolhedores 

e com sensação de amplitude.

MANILA
DECO
31,6 x 90 cm

REVESTIMENTO
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MANILA DECO BLANCO  31,6x90cm 



SPIGA  45 x 120 cm

REVESTIMENTO

Este revestimento teve como inspiração os papéis de 

parede mais sofisticados do mercado, porém com as 

propriedades extraordinárias do revestimento cerâmico, 

como sua grande resistência e facilidade de limpeza e 

manutenção.

Outro destaque desta linha é seu inovador formato 

45x120cm e seu acabamento texturizado em lustre. 

Proposta perfeita para qualquer espaço, inclusive áreas 

onde o papel de parede não pode ser aplicado, como as 

úmidas (banheiros e cozinhas).

Adicional à sua durabilidade e design, o Spiga se destaca por 

sua beleza, elegância e sobriedade. Esteticamente perfeito, 

consegue um efeito contínuo fazendo com que as juntas 

entre as peças praticamente desapareçam.

Uma coleção versátil para uso interno, tanto no estilo retrô 

ou vintage, como também para projetos mais contemporâ-

neos, uma vez que seu design é atemporal. 
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Spiga Blue

Spiga Topo



VENEZIA
45 x 120 cm

REVESTIMENTO
Venezia Pulpis tem como referência o mármore Pulpis, um material proveniente de 

Santa Madalena de Pulpis (Espanha), único no mundo valorizado por sua especial 

variedade cromática. 

Reproduzindo fielmente a natureza deste mármore, Venezia é o complemento 

perfeito tanto para ambientes clássicos como para projetos mais contemporâneos.

Hoje mais do que nunca, o uso de produtos com esta estética é valorizado e torna 

qualquer ambiente elegante e com a neutralidade suficiente para combinações 

inusitadas.

14



METAL 
BRONZE 
3D CUBES 
30 x 30 cm

Um mosaico composto em metal 

bronze polido e desgastado em 

diferentes níveis, formando 

efeitos em 3D que decoram e 

embelezam os espaços. Um 

trabalho artesanal com produtos 

escolhidos a dedo para compor 

ambientes de destaque.

Foi criada para satisfazer a crescente demanda por 

produtos naturais e composições de diferentes 

materiais de alta qualidade e tem sido especial dentro 

do Grupo Porcelanosa  pela exclusividade no design 

de suas peças.

REVESTIMENTO
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METAL ACERO HEXAGON
25,2 x 26,2 cm

Sua composição com metais hexagonais, onde cada peça apresenta diferentes relevos 

formam um painel incrível, onde o efeito tridimensional produz um resultado inusitado.

REVESTIMENTO

16



Nas opções Gold e Silver, este mosaico é composto 

por pedras vulcânicas onde são aplicadas folhas de 

ouro e prata. A convergência entre os produtos 

naturais e os metais nobres cria um efeito 

espetacular nos ambientes onde são aplicados.

ELITE LAVA
STONE BRICK
 30,3 x 32 cm
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Este produto é feito em vidro com  acaba-

mento em lustre e mate na mesma peça, 

reproduzindo o efeito da madrepérola o 

que resulta em painéis neutros onde a 

elegância é o toque final.

Um clássico em termos de mosaico que cai 

bem em qualquer decoração.

REVESTIMENTO

VICTORIAN 
ISLAND 
STAR WHITE 
24 x 24 cm

REVESTIMENTO

Elite Lava Stone Brick Silver
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ELITE LAVA STONE BRICK GOLD  30,3 x 32 cm
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