Lanzi aposta na tendência do cinza
De olho nas tendências da última feira de Milão, a Lanzi, uma das principais
fabricantes de revestimentos cerâmicos do país, aposta no cinza, um clássico
atemporal e ao mesmo tempo versátil para a coleção 2014.
Os tons cimenticios e cinzas clássicos são algumas opções de produtos que a
empresa apresenta. Por serem neutros, são democráticos e permitem várias
composições e aplicações. A versatilidade da cor ainda traz personalidade aos
espaços, acompanhando decorações clássicas e ousadas, funcionando bem com
todos os estilos.

Linha Minerale
A Minerale foi inspirada no mais simples material utilizado em jardins; o pedrisco.
Produzida em porcellanato no formato 50x50cm | retificado, possui sistema digital
de impressão e tem a textura e o relevo desse material, atendendo a todos os
requisitos de projetos residenciais e comerciais para áreas externas, com maior
resistência ao deslizamento quando molhadas. Disponível nas cores areia, silver,
noce e grafite.

Linha Minerale Decor
A Minerale Decor chega para complementar a Linha Minerale, que representa a
união do pedrisco com a textura do cimento em um produto único e diferenciado.
Com maior resistência ao deslizamento, é uma ótima opção para áreas externas e
está disponível no formato 50x50cm | retificado e nas cores areia, silver, noce e
grafite.

Linha Manhattan
A Manhattan é uma nova linha multimatéria inspirada no contexto urbano e na
tendência arquitetônica contemporânea, com interpretação cromática do cimento.
Produzida em porcelanato esmaltado, pode ser utilizada em pavimentos e paredes
internas e externas. É composta pelas cores titânio, silver e grafite no formato
50x50cm | retificado.

Linha Manhattan Decor
Para complementar a Linha Manhattan, a Lanzi desenvolveu peças especiais
inspiradas nos ladrilhos hidráulicos. A coleção Manhattan Decor traz desenhos
com estilo retro e tons sóbrios. Produzida em porcellanato esmaltado 50x50cm |
retificado nas cores titânio, silver e grafite.

Linha Pietra Di Beola
A pedra Pietra Di Beola inspira e dá nome a esse porcellanato ideal para áreas
externas. Reprodução da pedra natural com a riqueza de detalhes de cor e relevo
alcançados pelo design preciso e tecnologia de impressão digital. Beola é o nome
do local onde essa rocha era estratificada na localidade de Beura (Itália). Destacase pelo apelo estético dos variados tons de cinza e o jogo de brilho com variações
de tons mais claros. Elegante e refinada, sua textura é marcada pelas fissuras
superficiais ou escovadas. Está disponível nas cores gelo, argento, grafite e
ferrugem, nos formatos 50x50cm | retificado e 51x103cm | retificado, com
tecnologia Stabilità.

Linha Compact
Com variações gráficas e textura cerosa, que dão a linha um estilo atual e
personalizado, a Compact transmite a sensação natural do cimento queimado por
meio de um perfeito cromatismo. Disponível no formato 50x50cm | retificado e nas
cores nude, cimento e grafite.

Sobre a Lanzi
Fundada em Mogi Guaçu há 50 anos, a Lanzi destaca-se pela tecnologia, inovação,
durabilidade, design e sofisticação de seus produtos. Atualmente, a empresa é uma
das mais importantes do segmento, com distribuição nacional e exportação para
mais de 20 países, destacando-se por oferecer opções de pisos e revestimentos de
alto padrão com design inovador e elegante, seguindo as tendências globais.
Preocupada com o meio ambiente, a Lanzi possui programas de preservação
ambiental, como o sistema de reutilização da água de uso industrial e a reciclagem
de resíduos sólidos, além da instalação de filtros e hidrofiltros em toda a fábrica.
Mais informações sobre as linhas de produtos Lanzi no site www.lanzi.com e por
meio do telefone (19) 3891-9800.

