Mosaicos l Terra

Mosaicos l Eccos e Seixos

Beleza

Natural
A linha Terra de mosaicos de vidro tem
características naturais incomparáveis,
capaz de surpreender a qualquer um.
Suas placas medem 26,5x31cm.

África

América

Ásia

Europa

Projeto: Patrícia Wheeler

Ilhabela - 30x30cm

Angra - 30x30cm

Trancoso - 30x30cm

Sauípe - 30x30cm

Mosaico Manauara - 33x33cm

Projeto: Cactus Arquitetura (Claudia Alionis e Eduardo Bessa), CasaCor SP 2014

Projeto: Jóia Bergamo, CasaCor SP 2-13

Os mosaicos Ecco são produzidos
artesanalmente por cooperativas familiares a
partir de fibras naturais que seriam descartadas.
É um revestimento rústico, elegante e com
responsabilidade socioambiental.

Os seixos são
revestimentos para
piso e parede de
áreas internas e
externas, e dão um
ar naturalmente
sofisticado a
qualquer ambiente.
Disponível em
2 tamanhos:
grandes (placa
de 30x30cm) e
pequenos (placa
de 30,5x30,5cm)

Bashi White-Gray

Antártida
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Oceania

Taipan Caramelo

Fujian Preto

Ylan Mescla

Maioli Verde

Nantou Branco

Fukien Bege

Niao Multicolor

Dankim Red

Lian Black

Dapei Yellow
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Mosaicos l Urban

Mosaicos l Metalic

A linha Urban é capaz
de dar um ar moderno
a qualquer ambiente. A
combinação de alumínio
com diversas cores de
pastilhas de vidro resultam
em um mosaico elegante,
contemporâneo e exclusivo.
Ao todo são 11 modelos
em diversas cores e
formatos.

As linhas Asteca e Maya
trazem a sofisticação da
combinação de materiais
nobres, como mármore,
inox, cobre e vidro.
Composições de cores e
texturas que dão vida a
qualquer projeto.

Projeto: Márcia Brunello

Mosaicos l Asteca e Maya

Visual com

personalidade
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Projeto: Luís Fábio Rezende de Araújo, CasaCor MG 2011

Projeto: Denise Barretto, CasaCor SP 2014

Metais muito diferentes, mas que conquistaram
espaço como revestimento na arquitetura.
Os mosaicos de Aço Inox trazem consigo um
aspecto contemporâneo. São 11 modelos de
diversos tamanhos, com acabamento polido e
escovado.
Os mosaicos de Cobre Envelhecido possuem
aspecto rústico, sóbrio e elegante. As peças
são destonalizadas, criando um efeito estético
exclusivo.
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Mosaicos l Madrepérola

Mosaicos l Gallerie
A linha Gallerie
é realmente uma
coleção de museu.
Unindo diversas peças
com design premiado,
a linha Gallery é
composta por peças de
vidro, mármore e metal.

(2)

(1)

O mesmo material de
que são feitas algumas das
jóias mais sofisticadas do
mundo também pode ser
usado na decoração de
seu ambiente. Os mosaicos
de madrepérola são
obtidos através do
polimento das conchas,
e são indicados para
revestimento de paredes
de áreas internas, não
sendo indicados para áreas
úmidas.

(3)

(4)

Projeto: Brunette Fraccaroli, CasaCor SP 2014

(6)
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(5)

(7)

(1) Mogon - 31,6x32,2cm, (2) Argila - 30,5x30,5cm,
(3) Ombra - 30x30cm, (4) Bosche - 30x30cm, (5) Chiara - 30x30cm,
(6) Deriva - 30,5x30,5cm e (7) Sabbia - 32,4x32,4cm
Coleção 2015 | COLORMIX |

21

