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DESIGN

APRESENTADAS NOVIDADES CRIATIVAS DA
ALELUIA CERÂMICAS
por Isabel Paes, do Departamento de Marketing da Aleluia Cerâmicas, SA

Inspire-se nas mais recentes novidades apresentadas pela Aleluia Cerâmicas, SA.
INTRODUÇÃO
Sempre atenta às principais tendências decorativas internacionais a Aleluia Cerâmicas, SA, apresentou, em Itália,
na cidade de Bolonha, de 26 a 30 de Setembro de 2016,
na edição de 2016 da Cersaie (Salão Internacional de Cerâmica para a Arquitectura e a Construção) cinco novas colecções distintas (a Lodge, a Mustang Slate, a Aline, a
Castle e a Minimal), que se destacam pela sua sofisticação,
arrojo e elegância. As mais recentes cinco colecções foram
inspiradas na nobreza e no conforto das texturas da madeira, no arrojo e sofisticação das pedras, no charme do estilo
vintage e no minimalismo contemporâneo.

P´[30]

LODGE
A colecção Lodge nasceu da natureza para um estilo de
vida contemporâneo. A colecção Lodge (ver a Figura 1) segue as mais recentes tendências estéticas e necessidades de
estilo de vida contemporâneo.
As superfícies e texturas são acentuadas por técnicas especiais de coloração, reinterpretadas em diferentes estilos e
expressões que contribuem para o enriquecimento do carácter e personalidade da decoração de interiores.
Na Figura 2 apresenta-se a paleta de cores da colecção
Lodge.
Disponível nos formatos 22x90 cm e 14,5x90 cm, a colec-

ção Lodge prima pela sobriedade e pela sensação de conforto que a madeira proporciona.

Figura 1
Ambiente com a colecção Lodge

Figura 2
Paleta de cores da colecção Lodge
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MUSTANG SLATE
A colecção Mustang Slate (ver as Figuras 3 e 4) apresenta um visual arrojado inspirado na natureza. Inspirada na
natureza, a Aleluia Cerâmicas criou um produto que recria
na perfeição a mais famosa ardósia do mundo, conhecida
como Mustang Slate ou Black Slate.
Originária dos vales profundos do Brasil, esta ardósia tem
como característica mais relevante o efeito visual criado
pela sua estrutura natural, designado mais comummente
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harmoniosa. As suas características técnicas possibilitam a
sua utilização tanto em espaços interiores como em espaços
exteriores. A colecção Mustang Slate foi criada a pensar
nos clientes mais exigentes.

Figura 3
Ambiente com a colecção Mustang Slate

Figura 4
Outro ambiente com a colecção Mustang Slate

como “efeito chama”, conferindo-lhe a autenticidade e singularidade que encontramos na natureza. A par com este
efeito, a ampla variedade da gráfica confere ao produto um
aspecto natural, tornando-o autêntico e peculiar. Esta ampla variedade gráfica foi minuciosamente trabalhada com
o objectivo, alcançado com êxito, de criar um produto com
características únicas – a baixa repetição, a singularidade
de cada peça, traduz, da melhor forma, o que de mais belo
existe na natureza – a sua autenticidade. A Aleluia Cerâmicas recriou esta beleza natural de uma forma sublime,
desenvolvendo um produto sofisticado, ideal para a criação
de espaços contemporâneos, elegantes e cheios de personalidade, garantindo a satisfação do público mais exigente.
Desenvolvido em grés porcelânico e disponível em três cores, Light Grey, Dark Grey e Black, nos formatos, 44,3x88,8
cm rectificado, 22,05x88,8 cm rectificado, 60x60 cm e
59,2x59,2 cm rectificado, 30x60 cm e 29,5x59,2 cm rectificado, e duas espessuras (1 e 0,85 cm), este produto é
a solução ideal para a criação de espaços onde o design, a
beleza natural e a sofisticação se conjugam de uma forma

ALINE
A colecção Aline apresenta um toque de charme e frescura, produzida na empresa Ceramic do grupo Aleluia Cerâmicas. A Aline (ver a Figura 5) é uma colecção de revestimento que respira charme, frescura e feminilidade.
Inspirada no “french style” e acompanhando as mais recentes tendências, a Aleluia Cerâmicas desenvolveu uma
colecção que se traduz num visual tradicional, com um leve
toque rústico que lhe é conferido pelo formato e pela irregularidade da sua estrutura e pelo seu brilho que lhe oferece frescura e luminosidade criando espaços femininos e
com muito charme. Este visual vintage aliado à palete suave
e moderna de cores cria espaços românticos onde a tradição do estilo e a contemporaneidade das cores se fundem
harmoniosamente.
A suavidade dos tons pastel, conjugada com as cores tendência, o “milky rose” e o “milky blue”, criam uma colecção
equilibrada. As suas decorações “bijou” bem ao estilo retro,
são compostas por peças mono e tricolores, onde a combinação de cores na mesma peça se conjuga de uma forma
harmoniosa, confere a esta colecção um toque romântico
e chique que evoca o espírito e modus vivendi parisiense.
Desenvolvida no formato 26,7x41,6 cm a colecção Aline é a solução ideal para espaços mais reduzidos, como
pequenas cozinhas ou casas-de-banho, onde o charme e a
frescura são as notas dominantes.
CASTLE
A colecção Castle apresenta uma aparência moderna
com um distintivo charme clássico, sendo também produ-

Figura 5
Ambiente com a colecção Aline
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Figura 6
Ambiente com a colecção Castle

zida na empresa Ceramic do grupo Aleluia Cerâmicas. A
colecção Castle (ver a Figura 6) traz-nos a aparência e a sensação de um piso antigo, reinterpretado através de estilos
e expressões de cor modernos e distintos. Nascido de uma
apurada selecção de madeira de carvalho, o seu carácter
natural é acentuado pela superfície texturada suave do porcelanato e por uma ampla e moderna gama de cores (ver a
Figura 7) que combina na perfeição com uma decoração de
interiores ultramoderna, minimalista e rústico-chique.
Disponível nos formatos 22x90 cm e 14,5x90 cm, a colecção Castle alia a nobreza do carvalho a espaços modernos,
sóbrios e minimalistas.
MINIMAL
A colecção Minimal é a ideal para as renovações, sendo igualmente produzida na empresa Ceramic do grupo
Aleluia Cerâmicas. Sempre atenta às tendências e necessidades do mercado, a Aleluia Cerâmicas, desenvolveu um
produto técnico que se enquadra naquilo que é hoje uma

Figura 7
Paleta de cores da colecção Castle
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Figura 8
Ambiente com a colecção Minimal

tendência no mercado da construção – a renovação.
A sua fina espessura, de apenas 0,45 cm, permite a sua
aplicação directa sobre qualquer revestimento sem que,
para isso, haja necessidade de se proceder à remoção prévia
do material a ser substituído, resultando numa clara redução de custos e de mão-de-obra.
As características técnicas deste produto em porcelanato
não esmaltado, toda a massa tornam-no a solução perfeita
para a concepção ou renovação de espaços públicos ou privados. Entre elas destacam-se as seguintes:
• Elevadíssima resistência à abrasão – Podendo ser
utilizado em áreas de grande tráfego sem que, com isso, o
produto perca as suas características e aparência intactas.
• Elevadíssima resistência às manchas – Extrema facilidade de limpeza de manchas dos mais variados produtos
– Desde o óleo ao graffiti, passando pela tinta-da-china ou
lápis, a simples passagem de água e sabão ou de um vulgar
produto de limpeza remove de imediato qualquer mancha
sem deixar vestígios e sem danificar o produto.
• Elevadíssima resistência à ruptura – A performance
deste produto torna-o ideal para espaços de elevado tráfego, sem comprometer a superfície e o aspecto do mesmo.
A sua fina espessura confere a este produto a solução
ideal para a renovação de espaços, minimizando custos,
uma vez que a tarefa é facilitada com a aplicação directa
sob a parede a renovar. A colecção Minimal (ver a Figura
8) prima pelo minimalismo e sobriedade. Está disponível em
quatro cores, dois formatos rectangulares para revestimento com uma espessura de 0,45 cm e um formato quadrangular para revestimento e pavimento com uma espessura
de 10 mm e em dois acabamentos: natural, na espessura
mais fina e natural e semi-polido nos produtos com espessura de 10 mm.
A colecção Minimal é afinal máximal! É a solução ideal
para o seu espaço!

