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WAVE

Wave 1

Wave 2

Textura ondulante e dinâmica composta por três
padrões diferentes que possibilitam combinações
variadas e personalizadas.
An undulating and dynamic texture composed
of three different patterns that allow for both
diversified and personalized combinations.

Wave 3

CROC

Padrão requintado que imita a textura da pele
natural com grande realismo, transmitindo luxo e
sofisticação.
A refined pattern that imitates the texture of
real skin with great authenticity and, therefore,
transmits sumptuousness and sophistication.

DIAMOND

A geometria da textura é inspirada no brilho dos
diamantes lapidados, criando um padrão tridimensional, que produz um efeito de luminosidade
suave e insinuante.
A geometric finish that is inspired in the sparkle of carefully-crafted diamonds which conveys a
three-dimensional pattern that produces a faint
and ingratiating luminous effect.

FLUTES

A simetria perfeita entre o relevo acentuado e o
brilho da superfície polida traduz-se numa textura
que realça e intensifica o tom natural da pedra.
The perfect symmetry between the accentuated
relief and the shine from the polished surface
translating in to a texture that highlights and intensifies the stones’ natural tone.

FLOWER

A organização radial das formas imita a disposição
das pétalas das flores na natureza, criando uma
textura elegante, que apela aos sentidos.
An incandescent configuration that imitates the
placement of nature’s petals shaping an elegant
texture the appeals to the senses.

BAMBOO

Textura suave que transmite a harmonia e o
equilíbrio da natureza, formando um padrão que
provoca um efeito relaxante.
A poised texture that conveys nature’s balance and
harmony through a pattern that induces a soothing effect.
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