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Coleção

DECOR

MARMI DECO | VA57096 | 31X57

MARMI CINZA | VA59114 | 57X57
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Coleção

DECOR

VARIAÇÃO DE DESENHOS: 2

MARMI DECO

cód. VA57096

V2

formato 31x57 | 12.20 x 22.44in | Relevo | Brilhante | Revestimento
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Coleção

DECOR
VARIAÇÃO DE DESENHOS: 4

MARMI CINZA

cód. VA59114

V3

formato 57x57 | 22.44 x 22.44in | Superfície Plana | Brilhante | PEI 4
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Coleção

DECOR
MARMI GRAFITE

cód. VA59113

V3

formato 57x57 | 22.44 x 22.44in | Superfície Plana | Brilhante | PEI 4

VARIAÇÃO DE DESENHOS: 4
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Coleção

DECOR
VARIAÇÃO DE DESENHOS: 2

MARMI BEGE DECO

cód. VA57095

V2

formato 31x57 | 12.20 x 22.44in | Relevo | Brilhante | Revestimento
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Coleção

DECOR
VARIAÇÃO DE DESENHOS: 4

MARMI BEGE DECO

V3

cód. VA59115

V3

formato 57x57 | 22.44 x 22.44in | Superfície Plana | Brilhante | PEI 4
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS
CLASSE BIIb - SEMI POROSA
Junta Mínima Joint Minimum
Formato: (cm)
Size (in)

31 x 57
12.0 x 22.4

44 x 44
17.3 x 17.3

57 x 57
22.4 x 22.4

Junta Mínima
Joint Minimum

5,00
0.20

5,00
0.20

5,00
0.20

Classificação
V1 - Aparência uniforme, as diferenças
entre peças de uma mesma produção
são mínimas.

V2 - Variação leve, diferenças claramente
distinguíveis na textura e/ou no padrão
dentro de cores similares.
V3 - Variação moderada, as cores presentes
numa única peça serão parte das cores
presentes em outras peças e a quantidade
de cores em cada peça pode variar.
V4 - Variação substancial, diferenças de cores ao
acaso de peça para peça, de modo que uma peça
pode ter cores totalmente diferentes das outras.
Dessa forma o resultado final será único.

Embalagens e Pesos – Packing List
Formato: (cm)
Size (in)
tam. de fabricação (mm)
manufacture size (in)

31 x 57
12,2x 22.4
305,00 x 568,20
12.01 x 22.37

44 x 44
17.3 x 17.3

57 x 57
22.4 x 22.4

438,00 x 438,00
17,24 x 17,24

571,00 x 571,00
22.48 x 22.48

espessura (mm)
thickness (in)

7,20
0.28

7,00
0.28

7,40
0.29

peça / caixa
pieces / box

12 pçs

13 pçs

7 pçs

m² / caixa
sq.ft / box

2,10
22.60

2,50
26.91

2.30
24.76

kg / caixa
lb / box

28,67
63,20

33,96
74,87

32,55

kg / palete
lb / pallet

1.720,00
3.791,95

1.630,00
3.593,53

caixas / palete
box / pellet

60

m² / palete
sq.ft / pallet

126
1.356,25

48
120,00
1.291,87

71,76
1.953,00
4.305,63
60
138,00
1.485,42

Orientação de Local de Uso Place of use orientation
PEI (Normativo)
2

Local de uso Place of use
Placa cerâmica para aplicações em piso de banheiro residencial e parede interna residencial e comercial.
Tiles suitable only for residential bathrooms where softer footwear is worn, residential and commercial wall tile.
Placa cerâmica para pisos residenciais de tráfego moderado, por exemplo: quartos, banheiros, corredores, salas de
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estar e aplicações em parede.
Tiles suited to general residential medium traffic, except kitchens, entrance halls and other areas subjected to continuous heavy
use. Also suitable for wall application.
Placa cerâmica para pisos residenciais de tráfego moderado a pesado e comercias de baixo tráfego, por exemplo:
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Revestimento

cozinhas, escadas, garagens e aplicações em parede.
Tiles suited for medium to heavy residential applications, such as kitchens, stairways and light commercial applications such
as restaurants, hotels, hospitals, lobbies and corridors. Also suitable for wall application.
Placa cerâmica para todos os pisos residenciais, pisos comerciais de baixo a médio tráfego e aplicações de parede.
Tiles suitable for heavy traffic and wet areas where safety and maximum performance are a major concern such as exterior
walkways, food service, salad bars, building entrances, around swimming pools and shopping centers. Also suitable for wall
application.
Revestimento de parede.
Tiles suitable for wall application.
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