ce, o Concreto e o New York. Composta também pelo
padrão London, a linha apresenta ainda a vantagem de
poder ser instalada sobre outros tipos de revestimentos,
desde que estejam em condições adequadas de nivelamento do piso.
A Portobello, com loja em Rio Preto, apresentou a
Pura Matéria, que oferece movimento, texturas e cortes
diferenciados, que extrapolam as possibilidades da produção técnica do porcelanato. Um dos destaques da coleção é a linha Magma Rock que traz a força da natureza ao
reunir extremos, como lava e água, em uma coleção rica
em textura, fluidez e cor, que renova o acervo de revestimentos para projetos de arquitetura e paisagismo.
O Grupo Guidoni lançou oficialmente na feira a Tozstone, marca exclusiva de superfícies de natural quartz. Os
novos produtos da marca tem design cosmopolita típico
das metrópoles, que se revela em uma infinidade de nuances, desenhos e movimentos para compor diferentes ambientes de múltiplas maneiras. O portfólio traz chapas que
unem a pureza do quartzo à tecnologia de última geração.
Fotos: Divulgação

Pisos vinílicos da linha Ambienta
Studio, da Tarkett, reúne as
coleções que reproduzem as
tendências em diferentes formatos

edição 2018 da Expo Revestir, chamada também de Fashion Week da Arquitetura e Construção apresentou as últimas tendências e
lançamentos da área. A feira foi realizada de
13 e 16 de março no Transamerica Expo Center, em São
Paulo.
Umas das marcas que esteve presente na feira foi Nina
Martinelli que lançou durante o evento o Cobogó Brise,
feito em concreto arquitetônico, criação da designer Rosa
Pinc, apresentado com forma e função que se completam
e definem delicados elementos vazados. O Brise tem duas
versões, o Clair com maior abertura e o Sombre que vem
com vazado mais sutil, a composição das duas peças oferece um belo efeito visual.
Inspirada nas décadas de 1960 e 1970, período em que
a arquitetura brutalista, conhecida pelo uso do concreto
aparente, se popularizou no Brasil, a Eucatex levou para
a feira a linha de pisos laminados Eucafloor Gran Elegan-
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