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O efeito estético do cimento bruto foi explorado no 
design dessa coleção, que buscou inpiração nas cidades 
cosmopolitas espalhadas pelo mundo. A particularidade 
desse cimento está na sua aparência nua e crua, com 
pedras, areias e marcas de madeira aparente. Ele tomou 
conta das grandes metrópoles e é muito utilizado em 
construções de espaços culturais e de arte, que atraem 
turistas de todos os cantos, interessados em diferentes 
hstórias e sensações. Para pessoas entusiastas que 
desejam espaços contemporâneos.

The daring aesthetic effect of crude cement was explored in this collection’s design, which 
drew inspiration from the cosmopolitan cities around the world. The particularity of this 
cement is in its nude and crude appearance, with stones, sand and apparent wood marks. 
It took over big cities and is widely used in buildings that serve as cultural spaces and art 
exhibitions that attract tourist from all over, insterested in different stories and feelings. For 
enthusiasts who want contemporary spaces.

El efecto estético osado del cemento bruto fue aprovechado en el diseño de esta 
colección, que buscó inpiración en las ciudades cosmopolitas esparcidas por el mundo. 
La particularidad de este cemento es su aparencia desnuda y cruda, con piedras, arenas, 
y marcas de madera a la vista. Invadió las grandes metrópolis y es muy utilizado en 
construcciones de espacios culturales y de arte, que atraen a turistas de todas las partes 
del mundo, interesados en diferentes historias y sensaciones. Para personas entusiastas 
que desean espacios contemporáneos.
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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 em: Todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego intenso.

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.

Use in: All residential areas and commercial areas of intense traffic.

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.

Uso en: Todas las dependencias residenciales y ambientes comerciales de tráfico intenso
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Nestes produtos você vai encontrar uma peça 
diferente da outra. Isso confere naturalidade 
aos ambientes.
Confira na próxima página a orientação de 
assentamento para produtos com variação 
visual.

In these products you will find a different part of the other. This 
gives natural environments, forming a varied and harmonious.
Check on the next page the guidance of a settlement for products 
with high visual variation.

En estos productos se encuentran una pieza distinta de la otra. 
Esto proporciona naturalidad a las ambientaciones, formando un 
conjunto variado y armonioso.
Vea en la próxima página la orientación de asentamiento para 
productos con gran variación visual.

Cosmopolitan OFW ACT
60x120 cm / 24x48”

One piece differs from the other | Una pieza diferente de la otra
Variação visual - Uma peça difere da outra.



Recommendations for settlement products with high visual variation.
In these products you will find a different part of the other. This gives natural environments, forming a varied and harmonious. The best 
result is obtained with a good distribution of the pieces in the settlement.

Follow the following steps:
- Open 4 (or more) boxes;
- When laying sequentially take a piece of each box;
- Continue following taking a piece of each box until you finish all the pieces;
- Open new boxes and proceed the same way to finalize the settlement.

Recomendaciones de asentamiento para productos con gran
variación visual.
En estos productos se encentran una pieza distinta de la otra. Esto proporciona neutralidad a las ambientaciones, formando un 
conjunto variado y armonioso. El mejor resultado se obtiene con una buena distribución de piezas en la  instalación.

 Siga los siguientes pasos:
- Abrir 4( o más) cajas;
- Para instalar el producto, agarre en secuencia una pieza de cada caja;
- Siga en la secuencia agarrando una pieza de cada caja hasta finalizar todas las piezas;
- Abrir nuevas cajas y proceder de la misma forma hasta finalizar la instalación;

Nestes produtos você vai encontrar uma peça diferente da outra. Isso confere naturalidade aos 
ambientes, formando um conjunto variado e harmonioso. O melhor resultado se obtém com uma 
boa distribuição das peças no assentamento.

Siga os seguintes passos:
- Abra 4 (ou mais) caixas;
- No assentamento pegue sequencialmente uma peça de cada caixa;
- Prossiga na sequência pegando uma peça de cada caixa até finalizar todas as peças;
- Abra novas caixas e proceda da mesma forma até finalizar o assentamento.

Para paginações com transpasse, a mesma orientação deve ser 
seguida. Não esquecendo que o transpasse deve ser de no máximo 
30% do comprimento da peça.

For layouts with overlapping length, the same guidance should be followed. Not forgetting that 
the overlapping length should be a maximum of 30% of the length of the piece.

Para instalaciones con traslape entre piezas , la misma orientación debe ser seguida. No 
olvidar de que el traslape debe ser como máximo a 30% de longitud de la pieza;

MAX 30%

Recomendações de assentamento para
produtos com variação visual

As cores dos produtos são apenas referências
The color of these products are only reference | Los colores de los productos son apenas referencias.

Produtos
com variação
visual
Products with high visual variation

Productos con gran variación visual


