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GESSI - Milano
Projecta e produz, há mais de 20 anos, peças de mobiliário para casas de banho,
cozinhas, wellness público e privado; a marca Gessi é hoje no mundo sinónimo de
design, em ambientes exclusivos, sejam eles hóteis, spas, yates ou habitações privadas.

ARTESIA - Genova
A qualidade inconfundível da Artesia é sinónimo de beleza, elegância, liberdade de
utilização e de performance de técnica inultrapassáveis. Pedras preciosas para
projectos destinados a durar. Artesia, naturale&preziosa.
VERDE PROFILO - Milano
A exigência em apresentar novos caminhos para introduzir a natureza também por
detrás das paredes domésticas, levou ao emprego de materiais naturais com
aplicações inexploradas, tais como o musgo estabilizado: um musgo macio (MOSS),
obtido graças a estabilização de um líquen natural, adaptado ao revestimento de
qualquer superfície de interior, patentado e distribuído no mundo inteiro por Verde
Profilo. Cada uma das fases da produção MOSS segue a filosofia da manufactura
artesanal made in Italy, com respeito absoluto pelo ambiente. Um produto
revolucionário que representa uma nova fronteira para o verde de interior, sem limites
de criatividade e problemas de manutenção.

REFIN – Reggio Emilia
Cerâmicas Refin produz mosaicos em cerâmica e gres de porcelana para pavimentos e
revestimentos ideais para ambientes modernos, clássicos ou rústicos. A Refin assegura
uma produção de alto nível, servindo-se de níveis qualitativos certificados pelas normas
internacionais mais exigentes.

VERSO 25 – Reggio Emilia
Produtos sofisticados e preciosos, superfícies e cores jamais uniformes. Sempre variados e
de tons neutros, caracterizam as principais linhas de Verso 25, transformando cada
mosaico numa ‘peça única’ de refinada beleza.

LABORATORIO SAN ROCCO - Siena
Tradição e design fundem-se numa única essência. Produtos rigorosamente feitos à
mão, segundo técnicas artesanais da tradição toscana, modelados, usando a estética
contemporânea e vanguardista do nosso tempo.
COTTO CEIPO - Siena
A Ceipo, produz exclusivamente uma cerâmica feita à mão, tal como há séculos,
utilizando exclusivamente água e argila, formada e trabalhada em bastidores de
madeira. Original e autêntica cerâmica toscana feita à mão, podemos encontrá-la nas
habitações de aldeia ou nos palácios históricos. Toda a produção, desde a argila à
peça acabada, é realizada nos nossos estabelecimentos.

ANDREA ALBANESE - Varese
Artista contemporâneo da cidade de Varese, amante da pesquisa da matéria e da
experiência. Nas telas de Albanese descobrem-se valores universais que, apesar de
apresentarem claras linhas directivas, nos deixam livres para interpretar a obra de
maneira pessoal e autónoma.
T.T.M. ROSSI - Como
Desde 1959, a T.T.M. Rossi está apta a satisfazer o mercado com a sua ampla gama de
telas metálicas de qualidade, destinadas à construção, à indústria e à arquitectura. As
telas metálicas são complementos indispensáveis para inúmeros sectores e aplicações,
tal como revestimento de fachadas, estores, complementos de mobiliário, reposteiros e
parapeitos.

PARKOUR - Milano
Oito desenhos modernos de quartzo em fibra de vidro e três desenhos em TNT. Um novo
e diferente conceito, que é uma revolução na história dos revestimentos envernizáveis.
Colado na parede e colorido com produto acrílico, dá a essa um efeito de cor
extraordinário, de tom sobre tom. Este revestimento oferece soluções modernas, não só
para efeitos de decoração, mas protege ainda as paredes, contra fissuras, tornando-as
resistentes à esfoliação.

