acabamentos para
inúmeras aplicações

Higiénico

Resistente ao calor

Totalmente livre de porosidade,
limpa-se facilmente com água quente e um
pano, não mancha e é resistente aos ácidos
e aos solventes.

Inalterável às altas temperaturas,
incombustível e insensível à ação degradante
dos raios UV.

Antirrisco

Natural

Muito duro, altamente resistente aos riscos
e à abrasão.

Produzido respeitando o ambiente e o consumidor,
visto que é privo de resinas, antibacteriano e não
contém derivados de petróleo.

Fossil

Com o aspeto de pedra batida,
a superfície estruturada lembra a
aparência de uma pedra natural.

Arena

Um acabamento liso e areado
com um grão regular, o que
confere um dinamismo natural a
toda a placa.

Lithos

Uma superfície finamente
rugosa, ideal para bancadas
de cozinha, superfícies de
caminhos para iates e piscinas.

Dune

Lembra a areia do deserto, onde
o vento dá formas suaves ao
panorama.

Vesuvio

Um acabamento estruturado
e suave ao tacto - similar ao
acabamento aveludado (Leather)
realizado sobre o granito.

Satin

O brilho especial da seda
e a rugosidade imperceptível
fazem deste um acabamento
fácil de limpar.

Lux

Superfície polida que naturalmente
aumenta a luminosidade do
ambiente onde está inserida.

ficha das
cores

ARTICO

BIANCO POLARE

BIANCO CREMA

AVORIO

SAHARA

AVANA

TABACCO

PORFIDO ROSSO

MOCA

EBANO

GRIGIO CEMENTO

GRIGIO PIOMBO

NERO ANTRACITE

DISPONÍVEIS APENAS PARA OS ACABAMENTOS LITHOS, SATIN E LUX

ARABESCATO MICHELANGELO

ARABESCATO CANOVA

ARABESCATO PERLA

ARABESCATO DONATELLO

ARABESCATO CORALLO

ARABESCATO BERNINI
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The perfect
surface
bancadas
de cozinha
casas
de banho
pavimentos
revestimentos
piscinas
Aplicação

Testemunho
perfeito
do estilo
Italiano.
Lapitec® é uma
pedra sinterizada de
“corpo inteiro”,
desenvolvida e
produzida em Itália.
Alia a qualidade
estética às elevadas
propriedades
físico-mecânicas.
Lapitec® é produzido
em chapas de formato
XXL (dimensões até
3365x1500 mm)

Lapitec S.p.A.
Via Bassanese 6 31050 Vedelago Treviso Italy
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