Style and design. Uniquely Diamond.

O QUE É O ULTRACOMPACT ?
O Ultracompact é um produto de origem italiana. Uma superfície
sosticada com mais de 35 minerais extraídos da natureza.
Seu tecnológico processo de fabricação permite uma resistência
única ao produto, fazendo com que adquira propriedades antes
nunca vistas em uma superfície para arquitetura.
Ele é fabricado sob tecnologia TSP(Tecnologia de Sinterização de
Partículas), um processo que sinteriza de uma forma totalmente
inovadora o produto, sendo este um dos procedimentos mais
inovadores da indústria atualmente.
Devido as suas propriedades o Ultracompact é a superfície para
arquitetura de maior resistência do mercado.
Exclusividade da marca Diamond Stone, este material possuí
catacteristícas inigualáveis, podendo ser aplicado em áreas
internas e externas, tanto para revestimentos como para
bancadas de cozinhas, resistindo até 700º C de calor.
O Ultracompact possuí chapas de 3240 x 1620mm, o que o torna
ainda mais vantajoso, possibilitando um maior aproveitamento do
material, e diferentes espessuras para cada tipo de uso, sendo
elas 3mm, 6mm e 12mm.
Com 47 padronagens dentre cores e acabamentos, a linha
consegue atender diferentes públicos, dos mais clássicos aos
contemporâneos.
Este material possuí 25 anos de garantia tanto para bancadas
como para revestimentos.

NEW COLLECTION
Superfície mineral

Fácil beneciamento

Absorção abaixo de zero

Atemporal e extremamente sosticado é como é visto
o mármore na decoração. Símbolo de elegância e
objeto de desejo referenciado pela arquitetura
através dos tempos, o mármore é utilizado na
decoração desde a antiguidade até os dias atuais.
Inspirada nessa atmosféra artística presente desde
os templos romanos a Diamond lança junto a linha
Ultracompact, a coleção Essence. Esta, traz a
reprodução perfeita de mármores nobres, unindo
toda resistência do Ultracompact a elegância dos
veios movimentados presentes nessas preciosidades
esculpidas pela natureza.
Com 7 novas cores e diferentes acabamentos, a
coleção Essence se adapta a diversos tipos de
projetos.
Essa coleção vem com o propósito de trazer requinte
e sosticação aos espaços, tornando-os ainda mais
ricos e cheios de essência.

MARMORINO ORO

ULTRACOMPACT

DIMENSÕES E ESPESSURAS

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

GARANTIA

BRECCIA BEIGE

TRAVERTINO GRIGIO

O Ultracompact com suas diferentes
espessuras proporciona maior
exibilidade de uso, e mais liberdade
criativa do que nunca.
São superfícies projetadas para o
mundo mobiliário, desde superfícies
horizontais até grandes bancadas de
cozinhas e banheiros.
O uso do Ultracompact nestes
espaços garante maior higiene e
durabilidade, pois o produto tem
zero absorção.
Com design exclusivo, todas as
coleções possuem em todas as
congurações tons sosticados e
naturais.

ARABESCATO ORO

ONICE AVÓRIO

OROBICO GRIGIO

NERO MARQUINA

BANCADAS DE COZINHA

Atualmente as cozinhas são consideradas o coração da casa. Com o passar dos
anos, ela tem se tornado o local onde as pessoas se encontram para preparar
seus alimentos e dividir momentos mais do que especiais.
O Ultracompact é um produto que irá permitir que esse uso seja ainda mais
tranqüilo, uma vez que suas características técnicas garantem maior
durabilidade ao espaço, pois o Ultracompact não risca, não mancha e resiste a
altas temperaturas, permitindo assim que os alimentos sejam preparados sobre
a própria bancada com total higiene.
As diferentes texturas permitem ainda um toque único, garantindo que o espaço
tenha estilo e sosticação. Dentre todas as facilidades, a de limpeza é uma das
que mais agrada, pois não é necessário nenhum produto especíco ou esforço
continuo para remover qualquer sujeira. Contudo uma cozinha com
Ultracompact leva ainda mais prazer ao ato de cozinhar.

Cuba esculpida

NERO GRECO SOFT TOUCH

CALCE TORTORA

Resiste a 700ºC

Resiste a ácidos
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BIANCO ABSOLUTO

INVISIBLE WHITE

FOKOS SALE

PIETRA DI SAVOIA PERLA

BIANCO STATUÁRIO

ARABESCATO ORO

FOKOS ROCCIA

PIETRA DI SAVOIA GRIGIA

BIANCO STATUÁRIETTO

ONICE AVÓRIO

FOKOS PIOMBO

PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE

CALACATA ORO

TRAVERTINO GRIGIO

CALCE GRIGIO

CEMENTO GRIGIO

MARMORINO ORO

BRECCIA BEIGE

CALCE TORTORA

SETA LIQUORICE

A NEW VISION
FOR
A BETTER

Life

Muito além das
superfícies
O primeiro contato com o edifício se dá
através da fachada. Ela não tem apenas um
valor estético, pois além deste inuencia na
proteção dos componentes estruturais do
edifício, sua eciência energética e até
mesmo a saúde dos seus ocupantes.
A fachada ventilada é uma solução
construtiva para revestir edicações,
sustentada com elementos de encaixe
mecânicos.

Resiste aos raios UV

Com o Ultracompact é possível a utilização
da mesma, mediante conexões mecânicas
entre o material do revestimento e a
estrutura, criando uma fachada segura e
rme.
Esta é uma solução altamente tecnológica
que permite uma obra limpa e de rápida
execução.

Fachada ventilada

Anti pichação
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