


vantagens

Resistente
ao calor

Resistente
à abrasão

Superfície 
higiênica

Resistente
ao frio

Resistente
aos raios UV

Uso interno
e externo

Resistente
à umidade

Produto
ecológico

Adequado para 
alto tráfego

Resistente
à manchas

Fácil de
limpar

Estabilidade 
dimensional

3200x1600mm

dimensão

acabamentos

Polido SatinSoft Touch Naturale

espessuras

6mm

12mm



Laminatto®️ Superfícies Ultracompactas são produzidas a partir da mesclagem e 
ultracompactação de mais de 30 minerais selecionados. Na sequência, recebem 
impressão Ultra HD e sinterização a 1280ºC. Esse processo de produção as proporcionam 
resistência para diversas aplicações, tanto em áreas internas quanto externas.

Com 15 anos de garantia, a coleção Laminatto®️ Classic apresenta sua seleção de cores 
em 4 séries inspiradas nas últimas tendências do mundo da arquitetura:

high series As tendências contemporâneas do design em elevada qualidade e tecnologia;
natural series A nobreza dos mármores naturais;
urban series O estilo industrial com aspecto de concreto e aço;
pura series A versatilidade das cores puras.

O que é Laminatto?



Statuario Extra

Lm2021 high SERiES

book match





book match

Calacata
Oro Venato

Lm2022 high SERiES





vEin match

Onice Bianco

Lm2025 high SERiES





Grey Storm

Lm2023 high SERiES

book match





vEin match

Calacata Gold

Lm2024 natuRaL SERiES





vEin match

Calacata Nevado

Lm2005 natuRaL SERiES





Statuario

Lm2002 natuRaL SERiES

vEin match





vEin match

Carrara Lugano

Lm2006 natuRaL SERiES





vEin match

Payanini

Lm2007 natuRaL SERiES





vEin match

Pietra Grey Dark

Lm2020 natuRaL SERiES





vEin match

Pietra Black

Lm2012 natuRaL SERiES





vEin match

Mayon

Lm2016 natuRaL SERiES





Aronzo

Lm3200 uRban SERiES

facE única





Caravaggio

Lm3201 uRban SERiES

facE única





Cemento Dark

Lm3203 uRban SERiES

facE única





Cemento Light

Lm3202 uRban SERiES

facE única





Bianco Lano

Lm3101 puRa SERiES

facE única





Rústico Nero

Lm4100 puRa SERiES

facE única





cor código tipo de chapa
polido soft touch satin naturale

6mm 12mm 6mm 12mm 6mm 12mm 6mm 12mm

high series

Statuario Extra Lm2021 book match • •

calacata oro venato Lm2022 book match • •

onice bianco Lm2025 vein match •

grey Storm Lm2023 book match •

natural series

calacata gold Lm2024 vein match •

calacata nevado Lm2005 vein match • •

Statuario Lm2002 vein match • • •

carrara Lugano Lm2006 vein match • • •

payanini Lm2007 vein match • •

pietra grey Dark Lm2020 vein match •

pietra black Lm2012 vein match • •

mayon Lm2016 vein match • •

urban series

aronzo Lm3200 face única •

caravaggio Lm3201 face única •

cemento Dark Lm3203 face única •

cemento Light Lm3202 face única •

pura series

bianco Lano Lm3101 face única • • •

Rústico nero Lm4100 face única • • •



piEtRa gREy DaRk
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