




The beginning of
a great story



Extraordinariamente, a tua vida



Grandes espaços abertos, texturas suaves e luz, muita luz. 
A cultura do loft, Nova Iorque, a indústria convertida em lar, o 
conforto mais funcional. 

Da fusão entre arquitetura, design industrial e funcionalidade 
nasce a New York Collection. Bancadas sedosas que guarnecem 
espaços elegantes emocionam ao tato, despertam os sentidos 
e nos transportam para a Grande Maçã, as suas ruas, os seus 
recantos, as suas histórias… 





Aroma a morangos 
em Chelsea 

«… Durante três dias não saiu do seu andar em Chelsea, como 
sempre que procurava um novo prato, tendo Take Five e o 
trânsito como única companhia. Minha filha, mais do que um 
prato, é um feitiço dizia-lhe sempre o pai com o guardanapo 
pendurado ao peito. Tantos anos depois continuava a ser uma 
pequena aprendiza de feiticeira, chef de um dos melhores 
restaurantes de Manhattan…»

CApíTulo 1



DARKCONCRETE





DARKCONCRETE



o teu espaço





um encontro casual 
no Soho

CApíTulo 2

«… o produtor insistia sempre para que alterasse todos os 
diálogos. Naquele momento, uma travagem brusca. Saí do táxi. 
Do automóvel ao lado saíram Woody e Diane com uma baguete. 
Que demónio se passa? Não sabes? Brooklyn está a expandir-
se como kefir, isto é o fim, já podes subir ao Empire e atirar-te, 
filho. Mas, isso sim, deixa os diálogos tal como estão. A voz da 
hospedeira acordou-me, estávamos a sobrevoar Manhatan e 
esse é um espetáculo que nunca se pode perder…»



ICECONCRETE





ICECONCRETE



A tua presença





Rotina de 
Tribeca

CApíTulo 2

«… outra vez a mesma história. Despertador às 7H30, duas 
torradas de pão francês com compota de laranja amarga e 
um expresso ao pequeno-almoço. pedalar 30 minutos até ao 
emprego. 17 emails para ler, 14 relatórios em cima da mesa e uma 
longa lista de tarefas. uma sanduiche rápida a meio da manhã 
e corrida para a reunião, 45 minutos de ginásio e regresso a 
casa. Ali, no seu lobster, cansado e sozinho, uma ideia vem-lhe 
insistentemente à cabeça: amanhã será o primeiro dia do resto 
da minha vida…»



BEIGECONCRETE





BEIGECONCRETE



os teus momentos





A inspiração chegou 
em Meatpacking

CApíTulo 3

«… Deambulava com o olhar perdido em torno de uma enorme 
tela pousada no chão daquele armazém convertido em estúdio 
que há alguns anos tinha comprado na rua Gansevoort. Como 
um leão enjaulado, andava às voltas daquela tela há vários dias, 
sem falar com ninguém. Quase sem comer. Quase sem dormir. 
De repente virou a cabeça. pegou num frasco de tinta preta e, 
esboçando um sorriso, despejou-o sobre a tela…»



BEIGEZEMENT
glacé finish





BEIGEZEMENT
glacé finish



o teu lugar 



Em capítulos anteriores…





“... Escolheu um dos numerosos ramos de rosas vermelhas 
que povoavam o seu apartamento. Abriu aquela garrafa de 
champanhe que guardava para uma ocasião especial. Serviu-se 
de uma flute e deixou correr as bolhas pela garganta cansada. 
No dia seguinte toda a cidade falaria do seu sucesso…”

Dia de estreia 
na Broadway

glacé finish





       

“... Refugiaram-se numa padaria de Bleeker Street porque 
chovia a cântaros e ele comprou-lhe uns bolinhos de mel. Na 
manhã seguinte, ela encontrou uma nota com um verso que 
lhe fez pensar que o destino não está escrito ‘Se tu não estás,  
Nova Iorque não existe’. E um ano depois a nota ali continuava, 
colada no frigorífico...”

Encontro às 10  
no West Village

glacé finish





“... Enquanto caminhava ia recolhendo as folhas caídas dos 
áceres, uma de cada cor, desde o verde-esmeralda até ao 
vermelho siena. Regressou feliz ao apartamento e passou toda a 
noite a combiná-las, dando forma à coleção que apresentará em 
paris e Milão dentro de menos de um ano...”

outono no 
Central park

glacé finish





O quartzo tecnológico COMPAC é composto por 95-97 % de quartzo puro, 3-5 % de polímero aglomerante de resina de poliéster de alta qualidade e menos 
de 1 % de pigmentos. O quartzo é um dos minerais mais duros da natureza e confere às bancadas de quartzo tecnológico COMPAC níveis excecionais de 
resistência à abrasão e aos riscos.

Ficha técnica

Os valores apresentados nesta folha técnica são indicativos e portanto não vinculativos. Compac tem à sua disposição as características e normas de 
utilização dos nossos Produtos. Pode obtê-los diretamente na nossa página web ou solicitá-los ao seu comercial. Em qualquer situação, o usuário será 
responsável pela adequada manipulação dos produtos COMPAC.

Unidades Valores

Reação ao fogo
UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002

Euroclasses A2fl s1

Coeficiente de dilatação térmica
UNE EN 14617-11:2006

°C-1 34,0 x 10-6

Resistência à flexão
UNE EN 14617-2:2008

MPa 60

Resistência ao impacto
UNE EN 14617-9 2005 

J 12 - 15

Resistência ao deslizamento 
UNE EN 14231: 2004

USRV
16 húmido
40 seco

Absorção de água
UNE EN 14617-1:2013

% 0,073 – 0,102

Resistência à compressão
UNE EN 14617-15:2005

MPa 263

Densidade aparente
UNE EN 14617-1:2013

kg/m3 2,300

Resistência à abrasão
UNE-EN 14617-3:2012

mm 28,5

Resistência química
UNE EN 14617-10:2012

C4
Ácidos: C4           Alcalinos: C4  

(Materiais que conservam pelo menos 80 % do valor de reflexão de 
referência decorridas 8 horas após o ataque ácido ou básico)

Resistência aos riscos
UNE EN 101 Ladrilhos cerâmicos. 

MOHS 6 - 7

Dimensões
Medida útil da placa
305 x 140 cm

Espessuras normalizadas
20 mm e 30 mm, consoante a aplicação e o formato 

Acabamento
Cores Zement exclusivas em acabamento Glacé Finish.
Cores Concrete com acabamento exclusivo COMPAC.
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