
Nossos Produtos

                              Porcelanatos                         
                                      Existem duas versões do porcelanato tradicional: rústico e polido. Sua  espessura é em média de 8mm e de tamanhos que vão de 10x10 a  60x1,20.
              O rústico é a grande sensação dos mercados norte  americanos e europeus, a agora, nos últimos anos, também  no Brasil. É  antiderrapante no seco e úmido, o que o torna ideal para áreas externas  como: decks e piscinas.                                      

          
                        Revestimentos  - Pisos Cerâmicos                         
                                      A escolha do revestimento cerâmico para o ambiente é um fator  importantíssimo, pois o revestimento cerâmico, além de promover beleza,  protege a estrutura da edificação. E neste caso você deve estar atento  para a aplicação deste produto significativo e muitas vezes caro. Para  assentar o revestimento cerâmico é preciso de argamassa e rejunte,  sempre observando as recomendações na embalagem se estão de acordo com  as normas técnicas brasileiras.
              Outro fator importante é estar consciente sobre o  tipo de revestimento que deve ser usado no ambiente. Alguns critérios  devem ser considerados, como: o fluxo de pessoas que acessam o local;  que tipo de móveis será colocado em cima; o tipo de ambiente – cozinha,  banheiro e garagem exigem revestimentos antiderrapante – e é claro como  deve ser escolhido o revestimento para o ambiente ideal.                            

          
                        E lemento Vazado                         
                               

                              Elemento Vazado ou Cobogó -  É uma invençaõ pernambucana, na década de 20 foi muito utlizado pelos engenheiros Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest August Boeckmann e Antônio de Góis, que patentearam o nome com as iniciais de seus sobrenomes, aceita também a forma gramatical combogó, é uma invenção pernambucana, inspirada nos muxarabis, tramas vazadas de madeira, muito usada na arquitetura moura, presente no início da colonização pernambucana, com a intenção de manter a privacidade sem comprometera luminosidade e a visibilidade de dentro pra fora da edificação. Os cobogós foram e ainda são bastante utilizados, em fachadas ecomo divisórias nos ambientes internos. Pois permitem uma “quebra” da incidência solar direta e ainda um melhor aproveitamento da ventilação natural. Um ótimo elemento para a regiões quentes. Sem esquecer a plástica que se cria no ambiente ou na edificação e um refinamento na mistura dos cheios e vazios que uma parede de elementos vazados pode criar em seu ambiente.                       
    

          
                        C ubas                             
         
                        

              Utilizada na antiguidade como amuleto contra dificuldades, as pedras Teak Wood são especialmente encontradas na Índia e Paquistão. Sua beleza ímpar compara-se as madeiras mais nobres, dando um toque sóbrio e relaxante ao ambiente.

              As cubas em Teak Wood podem ser encontradas em vários formatos e medidas com exclusividade na Piso Prime Sorocaba.                            

          
                        Revestimentos  - Cimentícios                         
                                      As placas cimentícias - que levam concreto e diferentes agregados, como  areia, rochas e celulose em sua fabricação – reproduzem, com altíssima  fidelidade a madeira, as pedras e o concreto. 
              Mas a grande vantagem frente a outros materiais é  a manutenção. Ele pede a aplicação de resina anualmente. Outro ponto  positivo: sua fabricação dispensa queima e faz reaproveitamento de  materiais. “Quem as escolhe pode ficar certo de não estar destruindo  floresta ou extraindo rochas”!                                     

                        Pastilhas  - Metal                         
                                      A coleção Metal destaca-se por ser a primeira pastilha metalizada a não  sofrer as consequências da ação do tempo - principalmente a oxidação. As  peças com acabamento escovado, polido, cetim e microtexturizadas.  Permitem compor mosaicos ou revestir áreas inteiras, com combinações  inusitadas entre diferentes materiais.              
             
         
                        Pastilhas  - Vidros                         
                                      A diversidade de cores da Linha Cores Lisas possibilita uma infinidade  de criações, com cores quentes e frias, leves e pesadas, clássicas e  contemporâneas, cores com nuances que permitem reproduzir os tons da  natureza criando assim um efeito estético único e diferente. As  Pastilhas de Vidro da Linha Cores Lisas estão disponíveis em diferentes  tamanhos. É possível também criar a própria miscelânea.              
             

          
                        Pastilhas  - Porcelanas                         
                                      A Pastilha em Porcelana é o principal elemento para um acabamento  diferenciado, altamente resistente e de peculiar beleza. Sua ampla gama  de formas, texturas e cores é a matéria prima ideal para a construção de  verdadeiras Obras Primas.              
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Nossos Produtos

             

          
                        Pastilhado                         
                                      O pastilhado de coco é um produto ecologicamente sustentável. As árvores que dão origem aos nossos produtos permanecem vivas.
              As suas aplicações são diversas. A sua  utilização como revestimento de piso e/ou paredes em qualquer ambiente  confere um elevado grau de diferenciação e sofisticação. As aplicações  dos nossos produtos apenas são limitadas à criatividade do  interveniente.
              A diferenciação dos nossos produtos atinge-se  por quatro variáveis fundamentais: Utilização exclusiva de materiais  naturais, preservação da natureza, qualidade, valorização da  criatividade dos intervenientes.                                     

                        Peças Especiais                         
                                      Entre os acessórios de piso estão soleiras, rodapés, mosaicos, tozetos e  faixas decorativas. Sua função principal é decorar e personalizar o  piso ou azulejo : é muito bom para quebrar a monotonia dos ambientes e  demarcar cômodos. Com grande variedade de estilos e tamanhos, trazem  vida e elegância ao seu espaço.              
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