Brick

khali Grafite MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

O tijolo nasceu da união da terra com a poesia das mãos. Um toque que extraiu do
solo um pouco de vida, moldou a argila e a metamorfoseou até que a natureza virasse
criatividade, função e progresso. Uma técnica ancestral modernizada, que foi elevada
ao status de arte e até hoje assegura o registro dos nossos dias em funcionalidade, mas
também em beleza e design. Do artesanal ao mais sofisticado, o tijolo não só sobreviveu,
mas transcendeu. Conectando passado e presente, equilibra o encanto do que é feito a
mão com o que existe de mais sofisticado em tecnologia.
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Town Camel MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan
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Neutral
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Made

O tradicional tijolo inglês extrudado, na marcante cartela de tons terrosos,
é a inspiração para Brick Art, o lançamento da Eliane que provoca o óbvio,
desafia o comum. Peças no interessante formato 7x26cm que equilibram
perfeitamente a memória afetiva e as exigências do hoje. Made, Tour e
Neutral são as mais novas coleções para chão e paredes, fachadas e piscinas,
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detalhes e ornamentos. Brick Art desperta o olhar para novas cores,
texturas, acabamentos e toda essa versatilidade inexplorada. Até agora. Por
isso, crie, ouse e extrapole os limites da paginação. Monte cenários, encaixe
peças, invente novas possibilidades. O importante é que seja do seu jeito,
para o seu projeto, seja ele qual for.

BrickArt
The traditional English extruded brick, with an
incredible palette of earth tones, is the inspiration
for Brick Art, Eliane’s new launch that challenges
the obvious and the common design. Pieces in an
interesting format 7x26cm | 3”x10”, that perfectly
combine remembrance and today’s demands. Made,
Tour and Neutral are the newest collections for
floors and walls; facades and pools (on non-freezing
markets); and a great choice for decorating and
featuring applications. Brick Art catches the eyes to
new colors, textures, finishes and all this unexplored
versatility until now. So, create, dare, and go beyond
the limits of decoration. Build scenarios, play with
lay-outs, create new possibilities. The important
thing is that it is your way, for your project, whatever
it might be.
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El tradicional ladrillo inglés extrudido, en el marcante
cartela de tonos terrosos, es la inspiración para Brick
Art, el lanzamiento de Eliane que provoca lo obvio,
desafía lo común. Piezas en el interesante formato
7x26cm que equilibran perfectamente la memoria
afectiva y las exigencias de hoy. Made, Tour y Neutral
son las más nuevas colecciones para piso y paredes,
fachadas y piscinas, detalles y ornamentos. Brick Art
despierta la mirada para nuevos colores, texturas,
terminaciones y toda esa versatilidad inexplorada.
Hasta ahora. Por eso, cree, ose y extrapole los límites
de la paginación. Arme escenarios, encaje piezas,
invente nuevas posibilidades. Lo importante es que
sea a su manera, para su proyecto, sea él cual sea.
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Tour
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/Made

Brick Art
/Made

Argila, terracota, tijolo e cerâmica. Os elementos inspiradores para a
criação de Made aparecem na coleção mesclando harmoniosamente os
tons terrosos e quentes, com pontos de destaque para o off white e o
preto carbonizado. Inspirada nos trabalhos artesanais com materiais
naturais, essa seleção de peças 7x26cm brinca com o urbano e étnico,
mantendo a referência marcante do tradicional tijolo inglês extrudado.
Made reveste pisos e paredes de ambientes internos e cobertos, e é
especial para fachadas e piscinas.
Clay, terracotta, brick, and ceramics. The inspiring elements for the creation of Made appear in the collection,
harmoniously mixing earthy, and warm tones, with highlights for the off white and charred black. Inspired by handcrafted works with natural materials, this selection of 7x26cm | 3”x10” pieces interact with the urban and ethnic
design, keeping the striking reference of the traditional English extruded brick. The Made collection covers floors
and walls of indoor and covered areas, and it’s special for facades and swimming pools (on non-freezing markets).

Arcilla, terracota, ladrillo y cerámica. Los elementos inspiradores para la creación de Made aparecen en la colección mezclando armoniosamente los tonos terrosos y calientes, con puntos de destaque para el off white y el negro carbonizado. Inspirada en los trabajos artesanales con materiales naturales, esa selección de piezas 7x26cm
juega con lo urbano y étnico, manteniendo la referencia marcante del tradicional ladrillo inglés extrudido. Made
reviste pisos y paredes de ambientes internos y cubiertos, y es especial para fachadas y piscinas.
Masai Terracota MA 7x26
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Brick Art
/Made

Chelsea Argila Mesh MA 7x26

Chelsea Powder MA 7x26

Forte e ousado
Strong and bold / Fuerte y osado

Chelsea Cotto Mesh MA 7x26

Town Camel MA Mesh 7x26

Chelsea Darck Mesh MA 7x26
A energia que vem da natureza dita a
estética de Made, uma coleção de peças
arrojadas para projetos disruptivos.
The energy that comes from nature defines the aesthetics of
Made, a collection of audacious pieces for innovative projects.
La energía que viene de la naturaleza dicta la estética de Made,
una colección de piezas innovadoras para proyectos disruptivos.
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Chelsea Argila MA 7x26 | Manila Marfim AC 120x120
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Brick Art
/Made

Haia Argila Mesh MA 7x26

Artesanal
e industrial
em harmonia
Artisan and industrial sense in harmony
Artesanal e industrial en armonía

Berlin Cotto Mesh MA 7x26

A união da memória afetiva com a
inovação tecnológica para espaços cheios
de personalidade.
The union of remembrance with technological innovation for spaces
full of personality.
La unión de la memoria afectiva con la innovación tecnológica para
espacios llenos de personalidad.

Town Marsala Mesh MA 7x26

Masai Terracota Mesh MA 7x26
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Haia Argila MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

Central Dark MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

Centraal Darck Mesh MA 7x26
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/Tour

Brick Art
/Tour

Pedras, areias e texturas naturais. Com proposta que remete aos
elementos da natureza, a coleção Tour provoca uma viagem por lugares
inusitados, onde há o encontro com a água, com os seixos, o verde
das matas e o azul do céu. As peças evocam paisagens terapêuticas
e espaços de descanso. A estética de Tour é perfeita para piscinas,
em projetos que ousem a paginação diversificada de peças 7x26cm.
Ambientes residenciais e cobertos, fachadas e combinações nada
convencionais também ornam com as peças da coleção.
Stones, sand, and natural textures. With a proposal that refers to the elements of nature, the Tour collection leads
to a journey through exceptional places, where there is an encounter with water, pebbles, green of the forests, and
blue of the sky. The pieces evoke therapeutic landscapes and relaxing spaces. The Tour collection is perfect for
swimming pools (on non-freezing markets) and daring projects with a diverse design of 7x26cm | 3”x10” pieces.
Indoor and covered areas, facades (on non-freezing markets) and unconventional combinations can also be
adorned with the pieces of this collection.
Piedras, arenas y texturas naturales. Con propuesta que remite a los elementos de la naturaleza, la colección Tour
provoca un viaje por lugares inusitados, donde hay el encuentro con el agua, con las rocas, el verde de las matas
y el azul del cielo. Las piezas evocan paisajes terapéuticas y espacios de descanso. La estética de Tour es perfecta
para piscinas, en proyectos que osen la paginación diversificada de piezas 7x26cm. Ambientes residenciales y
cubiertos, fachadas y combinaciones nada convencionales también ornan con las piezas de la colección.
Amalfi Greige MA 7x26 | Bali Deck Camel EXT 19x90
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Brick Art
/Tour

Angra Off White Mesh MA 7x26

Suavidade
é a proposta
Khalli Gris Mesh MA 7x26

Softness is the proposal / Suavidad es la propuesta

A pedra natural é a inspiração para a arquitetura
silenciosa e essencial de peças que são pura
elegância.
Natural stone is the inspiration for the silent and essential architecture of
pieces that are pure elegance.
La piedra natural es la inspiración para la arquitectura silenciosa y esencial
de piezas que son pura elegancia.

Khalli Grafite Mesh MA 7x26

Terme Marfim Mesh MA 7x26
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Amalfi Greige Mesh MA 7x26

Terme Marfim MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

Amalfi Greige MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan
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Brick Art
/Tour

Angra Veggie Mesh MA 7x26

Angra Ocean Mesh MA 7x26

Misterioso
e profundo
Mysterious and deep / Misterioso y profundo

Do coração das matas e do fundo do oceano vem a beleza original de
Tour, uma coleção que convida a um passeio em destinos paradisíacos.
From the heart of the forests and the bottom of the ocean comes the original beauty of Tour,
a collection that invites you to take a walk in paradise destinations.
Del corazón de las matas y del fondo del océano viene la belleza original de Tour, una
colección que invita a un paseo en destinos paradisíacos.
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Angra Veggie MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

Angra Veggie MA 7x26
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/Neutral

Brick Art
/Neutral

Sem intervenções da estética de argila ou pedra, Neutral explora toda
a beleza e as possibilidades do monocromático. Menos decorativa e
mais contemporânea, a coleção apresenta a destonalização proposital
da impressão digital, com uma cartela de cores neutra, atemporal e
versátil. Neutral é uma releitura das formas arquitetônicas atuais, sem
tantos ornamentos, preservando o principal: cores tecnológicas no
tradicional formato 7x26cm. Perfeita para fachadas, reveste também
piscinas e paredes.
Without interventions of clay or stone aesthetics, Neutral explores all the beauty and possibilities of the
monochromatic design. With a less decorative and a more modern look, the collection features the purposeful
“tonelessness” of digital printing, with a neutral, timeless, and versatile color palette. Neutral is a reinterpretation
of current architectural shapes, without so many ornaments, preserving what is essential: technological colors in
a traditional 7x26cm | 3”x10” format. Perfect for facades (on non-freezing markets), it can also cover pools (on
non-freezing markets), and walls.
Sin intervenciones de la estética de arcilla o piedra, Neutral explora toda la belleza y las posibilidades del
monocromático. Menos decorativa y más contemporánea, la colección presenta el salir del tono de propósito de
la impresión digital, con una cartela de colores neutra, atemporal y versátil. Neutral es una relectura de las formas
arquitectónicas actuales, sin tantos ornamentos, preservando lo principal: colores tecnológicos en el tradicional

Neutral Grafite BR 7x26 | Caliza Cinza EXT 60x120

formato 7x26cm. Perfecta para fachadas, reviste también piscinas y paredes.
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Brick Art
/Neutral

Neutral Shell Mesh BR 7x26

Neutral Marfim Mesh BR 7x26

Monocromático
e atemporal
Monochromatic and timeless
Monocromático y atemporal
Neutral Grafite BR 7x26| Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

Atual e tecnológica, Neutral apresenta a beleza da
simplicidade em cores que estão além de qualquer
tendência.
Current and technological, the Neutral collection presents the beauty of
simplicity in colors that are beyond any trend.
Actual y tecnológica, Neutral presenta la belleza de la simplicidad en
colores que están más allá de cualquier tendencia.
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Neutral Marfim BR 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

Neutral Grafite Mesh BR 7x26

Neutral Moka Mesh BR 7x26
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Brick Art
/Neutral

Criatividade
ilimitada
Para
paginações
únicas
Creativity for unique layouts
Creatividad para paginaciones únicas

Layouts que não encontram limites para
atender o seu gosto, ser do seu jeito.
Layouts that find no limits to suit your taste, to be the
way you want.
Layouts que no encuentran límites para atender a su
gusto, ser de su manera.
Masai Terracota MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan
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Brick Art
Criatividade ilimitada
para paginações únicas
Creativity for unique layouts
Creatividad para paginaciones únicas

ALINHAMENTO VERTICAL
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Chelsea Dark MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

ESCAMA DE PEIXE

Berlin Cotto MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan
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Brick Art
Criatividade ilimitada
para paginações únicas
Creativity for unique layouts
Creatividad para paginaciones únicas

AMARRAÇÃO VERTICAL
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Chelsea Argila MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

AMARRAÇÃO DIAGONAL

Neutral Grafite BR 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan
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Brick Art
Criatividade ilimitada
para paginações únicas
Creativity for unique layouts
Creatividad para paginaciones únicas

ALINHAMENTO HORIZONTAL
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Khali Gris MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan

ESPINHA DE PEIXE

Chelsea Cotto MA 7x26 | Foto: SLA PhotoStudio | Produção: Debbie Apsan
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Brick
Chelsea Cotto Ma 7x26cm | Brera Terra AC 90x90cm
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