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O MÁRMORE SEM LIMITES

O mármore tecnológico COMPAC é um produto 
inovador e avançado, capaz de expressar as 
novas tendências estéticas e funcionais da 
arquitectura moderna e, ao mesmo tempo, ser 
respeitoso com o meio ambiente.

A sua homogeneidade, os coloridos, os 
acabamentos e os formatos unidos à sua 
dureza, facilidade de limpeza e nula porosidade, 
convertem-no num produto contemporâneo 
alternativo à pedra natural com o qual podem 
ser desenhados ambientes e projectos únicos 
e personalizados baseados nos gostos e nas 
necessidades do utente final.

Cores Acabamentos

POLIDO
acabamento em brilho

MATE
acabamento mate

BUJARDADO*
acabamento rugoso

SILKEN*
textura suave 
muito agradável

OVO
Imita a textura do ovo

Cores so para uso em fren-
tes e exterior

Só para uso interior

Uso interior e exterior

Não é recomendado o uso em 
bancadas para cozinha

* Só em espessuras de 20 mm 
e 30 mm

**Disponível a partir de 14 mm 
de espessura
Não disponíveis em 
acabamento OVO

Principais vantagens

MICRO THASSOS NACARADO BLANCO STONEAFIÓN

CREMA ALTEA**

BLANCO MICRO

CREMA VALENCIA**

FIDJI

NUBIA FOG

WHITE FARAYA

BEIGE FARAYA

OR TRAVERTINE BASALT MARS CUIVRE CRYPTO

MARFIL STONE CARAMELO BERING

Mais ligeiro: economia 
no transporte e de 
fácil colocação

Elevada resistência ao 
impacto e à flexão

Resistência ao fogo 
catalogada como A2 
(euroclasses)

Baixo custo de 
manutenção e de fácil 
limpeza

Grandes formatos e 
peças à medida

Mármore tecnológico: 91-
96% de mármore natural ao 
que se acrescentam resinas 
e outros produtos ligantes

FORMATOS STANDARD

Dimensões

Medida útil da chapa 306 x 123 cm

Espessuras padronizadas: 12 mm, 14 mm,
20 mm e 30 mm segundo a aplicação 
e o formato.

60 x 7 cm 40 x 7 cm

60 x 30 cm

60 x 40 cm

60 x 60 cm

Bordos

Aplicações com 
Carborundum® para 
escadas e rampas

Ref. 01: 
BORDO REDONDO

Ref. 02: 
BORDO POLIDO E CHANFRADO

Ref. 03: 
BORDO MEIA -CANA

Ref. 04: 
BORDO NARIZ DE TOURO

Ref. 05: 
BORDO PEITO DE POMBA

Bordo redondo com 1 tira de 
carborundum

Bordo polido e chanfrado 
com 2 tiras de carborundum

Mínima absorção 
da água

Pode-se polir depois de uso 
intenso recobrando o seu 
brilho original
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