Lanzi produz maior placa de monoporosa do Brasil
Umas das principais fabricantes de revestimentos cerâmicos do país, a Lanzi, é a
única empresa brasileira a produzir placas de monoporosa no formato (55x110cm),
em linhas charmosas e elegantes. Esses produtos exigem uma técnica apurada
para serem fabricados, que envolve um processo de produção exclusivo, que se
inicia com a caracterização e escolha das matérias primas que compõem a massa
para este tipo de cerâmica.
Também é necessário um rigoroso controle de qualidade e também alguns
requisitos técnicos primordiais, como resistência mecânica, coeficiente de dilatação,
entre outros, para aguentar toda a pressão durante o processo de fabricação e
deformações durante a sinterização do produto no forno.
Além disso, as linhas possuem relevos tridimensionais, desenvolvidos por meio de
nova técnica de prensagem, exclusiva da Lanzi, que permite o trabalho de ângulos
e profundidades criando resultados inusitados, diferentes dos existentes no
mercado. Essas tecnologias estão presentes nas peças Unique Line, Necto e
Exclusive.

Unique Line
Inspirada em persianas decorativas, a Lanzi apresenta uma nova interpretação em
cerâmica monoporosa para revestir paredes, com efeito tridimensional de
sobreposição, que trabalha profundidade e ângulos bem acentuados. A tecnologia
HD dá o toque final para valorizar todo o relevo com aplicação de uma cor cinza
muito delicada e mais uma aplicação de afundante (tinta aplicada em HD que
durante a queima reage com o esmalte e “afunda”, o que resulta num belo efeito
de baixo relevo). O alto brilho é destacado pela aplicação de esmaltes especiais.
Este produto está disponível no formato 55x110cm retificado.

Necto
Em latim significa entrelaçar. O objetivo era desenvolver um revestimento em
monoporosa no formato 55x110cm, com relevo tridimensional, com profundidade e
ângulos bastante agressivos e retos que resultam em um produto único e inovador
retratando todo efeito de relevo 3D. A aplicação de esmaltes especiais completa
toda a beleza do relevo destacando ainda mais o efeito e a continuidade do
entrelaçamento entres as peças. Disponível na textura mate acetinada na cor White
e também na textura brilhante nas cores White e Black, todos retificados.

Exclusive
Inspirada no conceito orgânico em forma de folhas, a linha Exclusive traz requinte e
sofisticação aos ambientes. O efeito tridimensional do relevo passa a sensação de
“saltar” da parede, com relevo em vários ângulos diferentes, que aliado à retífica
das peças permite um encaixe perfeito dando continuidade às folhas entres as
peças. A aplicação de esmaltes especiais em campana confere ao produto uma bela
textura tanto no brilho quanto no mate. Disponível nas cores White e Black nas
texturas mate acetinado e brilhante, em monoporosa no formato 55x110cm.
Sobre a Lanzi
Fundada em Mogi Guaçu há mais de 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.

