Lanzi na Cersaie – por Edna Fontana
A 32ª edição Cersaie, maior e mais importante feira de revestimentos, louças e
metais do mundo, aconteceu na última semana de setembro, em Bolonha, na Itália.
A edição deste ano contou com 942 empresas expositoras, num pavilhão de 166
mil m².
Mesmo com a crise que ainda assola o mercado europeu, a feira apresentou
diversas tendências para o mercado cerâmico. Os produtos impressionaram pela
qualidade, tecnologia, inovação e design, em formatos hexagonais, porcelanato 3D
com iluminação de led, revestimentos gigantes com até 3 metros de comprimento,
entre outros.
O destaque ficou por conta dos porcelanatos técnicos, ideais para serem aplicados
sobre grama, areia, terra, sem argamassa e rejunte. Com espessura de 20mm, são
chamados de Lastra (que significa pedra larga), tendência que começou em 2011 e
já se consolidou, com várias empresas apresentando versões em medidas variadas.
Impressões em Full HD (High Definition) que reproduzem o visual dos materiais
naturais em porcelanatos como madeiras, mármores, cimento natural/queimado,
pedras, tijolos e relevos volumosos com formas orgânicas, também tiveram grande
destaque.
As estampas de ladrilhos hidráulicos, que remetem as memórias de infância (casa
da avó), estão cada vez mais presentes em reproduções de placas de ferro ou aço
corten. As medidas continuam grandes, com 80x80cm, 90x90cm, 30x90cm,
45x90cm, 60x120cm, 60x180cm e se observa uma tendência para os formatos
retangulares polidos e lapados.
Já as cores observadas nos revestimentos variaram entre os tons off-white, cinzas
quentes e terracotas.

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.

