BELGRANI
Mármores e Granitos
Decorativos.

Say Hello to the Future,
say Hello to

DEKTON.

Especializada no fabrico de tampos para cozinhas e
casas de banho, a Belgrani é uma empresa portuguesa transformadora de pedra natural e compactados (compostos por aglomerado de sílica, quartzo
e resina poliéster) estando no mercado desde 1996.
A Belgrani está situada em Montelavar, Concelho
de Sintra, onde há mais de 100 anos se faz a extracção e transformação de pedra em Portugal. As
suas instalações fabris ocupam cerca de 2000 m2.
A qualidade e a rapidez são a sua filosofia. Por
conta disso, para responder com eficiência às exigências do mercado, a Belgrani tem vindo a fazer
importantes investimentos na aquisição de máquinas de tecnologia de ponta.
A Belgrani orgulha-se de ser uma das empresas
tecnicamente melhor equipadas neste sector, dando assim continuidade à tradição portuguesa de
domínio da técnica de trabalhar a pedra.
Para o Portugal Invest Moscow, a Belgrani apresenta um produto inovador: Dekton, um tipo de revestimento com larga aplicabilidade e de alta resistência e qualidade. O Dekton é uma mistura sofisticada
das matérias-primas que se utilizam para fabricar
vidro, porcelana de última geração e superfícies de
quartzo. Ultra size, ultra performance, ultra thickness, ultra compact – estas são algumas das vantagens do revestimento Dekton que você poderá
conhecer na Portugal Invest Moscovo.

www.belgrani.com
E-mail: export@belgrani.com
Телефон: 00 351 219 678 190
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Belgrani apresenta a inovação

DEKTON.

Dekton pode ser utilizado nas mais
variadas aplicações arquitectónicas: pisos, revestimentos, escadarias,
fachadas, bancadas de cozinha, casas de banho, bordas de piscina e
quaisquer outras superfícies, criando
harmonia entre o interior e o exterior
dos espaços.

O resultado é uma superfície ultracompacta resistente a raios
UV, dotada de uma força e uma performance excepcionais, imune a
impactos, riscos e abrasão e com
baixíssima absorção de água, para
uso em áreas de alto tráfego.

Os revestimentos Dekton utilizam a
revolucionária Tecnologia de Sintetização de Partículas. Resultante de
mais 22 mil horas de
pesquisa, esta tecnologia permite
reduzir a 4 horas o processo de
formação de rochas que ocorre na
natureza durante milhares de anos.

Dekton é também resistente ao
choque térmico calor, geada ou
descongelamento podendo ser utilizado no exterior,
em qualquer
clima.

Say Hello to the Future, say
Hello to Dekton.

