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O visual do metal é uma tendência na arquitetura moderna, que busca 
constantemente novos materiais e texturas para compor os projetos. Essa 
coleção é inspirada em uma chapa de metal nova, que acabou de sair da 
indústria e ainda expõe algumas marcas de óleo e um leve brilho. Esse 
estilo industrial é trazido ao porcelanato em dois tons de cinza e mais uma 
peça decorada com formas geométricas e contínuas em um relevo baixo. 
A criatividade é que vai determinar o diferencial para esta coleção, que 
pode ser explorada em todo o cômodo ou em pontos de destaque como 
painéis, fachadas e churrasqueiras. Para espaços sóbrios e modernos.

The metal look is a trend in modern architecture, which is constantly seeking new materials and textures to 
compose projects. This collection was inspired by a new metal sheet that has just left the industry and still has 
some oil marks and a slight sheen. This industrial style is brought to porcelain tiles in two shades of gray, and 
another piece decorated with geometric and continuous forms in a low relief. Creativity is what will determine the 
differential of this collection, which may be explored throughout the entire room or in prominent points, such as 
panels, facades and barbecue areas. For sober and modern spaces.

El aspecto del metal es una tendencia en la arquitectura moderna, que busca constantemente nuevos materiales 
y texturas para conformar los proyectos. Esta colección se inspira en una chapa de metal nueva, que acabó de 
salir de la industria y además expone algunas marcas de aceite y un leve brillo. Este estilo industrial es traído al 
porcelanato en dos tonos de gris y otra pieza más decorada con formas geométricas y continuas en un relieve 
bajo. La creatividad es lo que va a determinar lo diferente de esta colección, que puede ser aprovechada en todo 
el ambiente o en puntos destacados como paneles, fachadas y parrillas. Para espacios sobrios y modernos.
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Cores e formatos
Colors and sizes | Colores y formatos
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Retificado

Matte-Lux - Superfície com regiões foscas e brilhantes (mistura)

Rectfied | Rectificado

Matte-Glossy - Surface with matte and glossy  areas (mixture)
Matte-Brillo - Superfície con areas brillantes y matte (mezcla)

RET

MLX

Uso em paredes.
Use on walls.

Uso en paredes.

USO 1
Classe de uso | Class of use | Clase de uso

Moderate variation | Variación moderada

Variação moderadaV3

Legenda
Caption | Leyenda

Variação visual | Visual variation | Variación visual

Coleção exclusiva para Lojas Especializadas.

MLX RET
USO 1
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MLX RET
USO 1
V3
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Metalli Decor SGR Metalli Decor DGR

Metalli SGR Metalli DGR

60x120 cm / 24x48” 60x120 cm / 24x48”

60x120 cm / 24x48” 60x120 cm / 24x48” 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.

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.

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 5



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.

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

Metalli SGR
60x120 cm / 24x48”



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


