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IDEIAS DE DECORAÇÃO

DECK SMART

REVIGRÉS NO MUNDO

Inspire-se nas histórias dos
ambientes Revigrés para decorar
a sua casa e enriquecer a sua vida

Deck cerâmico para pavimento
sobrelevado de fácil encaixe
e substituição.

Conheça alguns
dos projetos em que
estamos presentes.

Decorating ideas
Get inspired by stories of the Revigrés
settings for decorating your home
and enriching your life

Deck smart:
Ceramic deck on raised floor,
easy to install
and replace.

Revigrés around the world
Find out about some
of the projects that we’re
part of.

THE
ART OF
STORY
TILING
Histórias que
revestem o mundo
4
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Pavimento Floor Tiles Nordik Taupe

É no chão que começamos a gatinhar e damos os primeiros passos.
Jogamos às escondidas nas paredes. Nas varandas e pátios,
descobrimos os nossos horizontes. Na cozinha, aprendemos
os segredos das avós. As casas de banho servem de refúgio para
as primeiras dúvidas na adolescência. Os corredores servem para
confidências com os nossos melhores amigos. O nosso quarto será
sempre o nosso lugar seguro. As salas de estar serão para sempre
salas de viver. As salas de reuniões transformam-se em espaços para
criar. Os aeroportos em segundas casas. E nas cidades cabe a nossa
imaginação. A Revigrés está presente em todos estes momentos,
revestindo as nossas vidas com qualidade, conforto, beleza e inovação,
fazendo parte de todas as nossas histórias, hoje e no futuro.
It is on the floor that we begin to crawl and take our first steps.
We play hide-and-seek against the walls. On balconies and in yards,
we discover our horizons. In the kitchen, we learn our grandmothers’
secrets. Bathrooms act as a refuge for the first doubts of
adolescence. Corridors serve for confidences with our best friends.
Our bedroom will always be our safe place. Living rooms will
forever be places for living. Meeting rooms become creative rooms.
Airports become second homes. And cities accommodate our
imagination. Revigrés is present at all these times, covering our lives
with quality, comfort, beauty and innovation and taking part of all
our stories, today and in the future.
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Pick
your
story
Escolha a sua
história Revigrés
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P06

P54

Uma história escrita
em azulejos

Histórias
de inovação

P10

P56

Cada espaço da sua
casa tem uma história
para contar

Azulejos com
personalidade

P48

P58

40 Anos a revestir
o mundo

Histórias de cinema
que nos inspiram

TILE ME
YOUR STORY

ONCE UPON
A TILE

40 YEARS
COVERING
THE WORLD

TILE ME ABOUT
INNOVATION

IT'S ALL
IN THE DETILES

TILE ME ABOUT
YOUR FAVOURITE
MOVIE
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TILE ME
YOUR
STORY
Uma história escrita
em azulejos

Coleção Diálogos, Rui Vasquez (Escultor)
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REVIGRÉS
A Revigrés é uma empresa especializada na
produção de soluções de cerâmica que reveste
o mundo com histórias, inspiração e arte, há mais
de 40 anos.
Em 1977, um grupo de empresários criou uma
empresa 100% portuguesa que, desde cedo, se
destacou num país com forte tradição
em cerâmica, pela aposta no design e na inovação.
Atualmente, a Revigrés dá seguimento ao seu
legado contribuindo para a criação de ambientes
únicos e inspiradores através da produção de
soluções cerâmicas de design, tecnicamente
avançadas e com alma portuguesa.

Com sede em Barrô (Águeda), o edifício comercial
da Revigrés – inaugurado em 1997 – é um projeto
do Arquiteto Álvaro Siza Vieira, o primeiro
vencedor de um Prémio Pritzker, em Portugal.
A Revigrés foi uma das primeiras empresas
a desafiar o Arquiteto para o desenvolvimento
de um projeto nas suas instalações. No centro
do corpo de uma planta quadrangular, parcialmente
elevado sobre pilares, encontramos o traço mais
caraterístico do edifício: uma clarabóia cónica
que capta luz para a sala de uma exposição.

"Com a sua estrutura cónica,
criámos um marco que chama
a atenção de quem passa e revela
que ali acontece algo especial.”
Álvaro Siza Vieira, Arquiteto

PRÉMIOS QUE
FIZERAM HISTÓRIA
Design e inovação são as linhas que nos orientam
em todos os projetos que desenvolvemos.
Esta aposta tem merecido o reconhecimento do
mercado nacional e internacional com a atribuição
dos principais prémios internacionais de design.
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REVIGRÉS
Revigrés is a company specializing in the
production of ceramic tile solutions; it has covered
the world with stories, inspiration and art for more
than 40 years.
In 1977, a group of entrepreneurs created a 100%
Portuguese company which,
from early on, stood out in a country with a strong
tradition in ceramics, thanks to its belief in design
and innovation.
Today, Revigrés is building on his legacy by helping
to create unique and inspiring environments
through the production of technically advanced
ceramic design solutions, with a Portuguese soul.

"With its conical structure,
we created a landmark that catches
the eye of people passing by
and tells them that something
special happens there.”
Álvaro Siza Vieira, Architect

AWARDED BY HISTORY
Design and innovation are the principles that
guide us in everything we do. This commitment has
been recognized in markets at home and abroad,
as shown by the award of the top international
design prizes.

With head office in Barrô, Águeda, the Revigrés
office building, inaugurated in 1997, was designed
by the architect Álvaro Siza Vieira, the first winner
of a Pritzker Prize in Portugal.
Revigrés was one of the first companies
to challenge the architect with the development
of a project involving its premises. In the centre
of the structure, with its quadrangular floor plan,
partially raised on columns, we find the most
distinctive feature of the building: a conical skylight
that captures light for the showroom.
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ONCE UPON A TILE
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Era uma vez

Cada espaço da sua casa
tem uma história para contar.
Conheça as histórias que a Revigrés
tem para cada um deles, para
inspirar a sua casa e a sua vida.
Every room in your home has
a tale to tell. Get to know the stories
of Revigrés for each of them
and get inspiration in your home
and in your life.

Pavimento Floor tiles Cromática Remix & Cuts
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ONCE
UPON A
TILE
Era uma vez

Faça
da sua
sala de estar
uma sala para
viver

LIVING
THE LIVING
ROOM
14
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Pavimento Floor tiles Deck Teca, Naif Bege
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LIVING
THE LIVING
ROOM

Abuse do efeito do mármore
para criar uma atmosfera
requintada.
Exploit the effect of marble to create
an elegant atmosphere.
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Revestimento Wall tiles Absolut Black, Peak | Pavimento Floor tiles Absolut Black
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LIVING
THE LIVING
ROOM

Não abdique da parede branca,
mas dê-lhe uma nova vida
com um efeito original.
Do not abandon the white wall,
but give it a new life with an original effect.

Aposte no efeito do cimento
para criar espaços urbanos
e minimalistas.
Go for the effect of cement to create
urban and minimalist spaces.
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Revestimento Wall tiles Elements Carbon | Pavimento Floor tiles Elements Fog

Revestimento Wall tiles MixStep White, Gold Espelho/Mirror
Pavimento Floor tiles Cromática Jet

Storytiling
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LIVING
THE LIVING
ROOM

O efeito estético
e textura da madeira criam
ambientes com personalidade.

Escolha cores vivas
para dar aquele toque especial.
Choose bright colours for
that special touch.
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Revestimento Wall tiles Silken Rubi | Pavimento Floor tiles Country Nude, Country Pepper

The aesthetic effect and texture of wood
create environments with personality.

Pavimento Floor tiles Jinko Pepper
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ONCE
UPON A
TILE
Era uma vez

COOKING
SOMETHING
NEW
22
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Pavimento Floor tiles Afyon Gris

Ideias
frescas
para saborear
a sua
cozinha
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COOKING
SOMETHING
NEW

Utilize a cor para
condimentar este espaço.
Use colour to spice up this space.
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Revestimento Wall tiles Revival Mustard | Pavimento Floor tiles Forest Nude
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COOKING
SOMETHING
NEW

Apontamentos
com formas geométricas
dão movimento aos espaços.
Notes with geometric shapes
give movement to spaces.

Um toque mais rústico
convida ao convívio
de sabores.
A more rustic touch encourages
the friendliness of flavours.
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Revestimento Wall tiles Arizona Fog | Pavimento Floor tiles Arizona Antracite

Revestimento Wall tiles Silken Corda, Minimal Gris | Pavimento Floor tiles Globe Corda
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COOKING
SOMETHING
NEW

Tons metalizados
criam ambientes
modernos.
Metal tints create
modern environments.

O efeito intemporal
da pedra natural resulta em
espaços sempre atuais.
The timeless effect of natural stone
give you spaces that are always current.
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Revestimento Wall tiles Iron, Step Iron | Pavimento Floor tiles Iron

Revestimento Wall tiles Trio Venezia Bianco, Venezia Bianco | Pavimento Floor tiles Venezia Bianco
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COOKING
SOMETHING
NEW
Jarra / Jar 29cm
Tropheo Gold
PORCEL

Talheres / Cutlery
Malmö Ouro Mate
HERDMAR

h
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COOKING
SOMETHING
NEW

Saladeira quadrada / Squared salad bowl
23cm Macau
Coleção Leaf / Leaf Collection
PORCEL
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Ideias
frescas
para saborear
a sua
cozinha

Banco de bar / Bar stool
JETCLASS

Cálice bicos de água âmbar
Amber stem water glass
DEPÓSITO DA MARINHA GRANDE

Delta Q Qlip
DELTA

Cadeirão / Armchair
ADA by Mónica Braga dos Santos
SENTTA
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ONCE
UPON A
TILE

Desperte
para um quarto
relaxante

Era uma vez

MAKING
ROOM
FOR THE
EXTRAORDINARY
32

Storytiling

Revestimento Wall tiles Jinko Âmbar | Pavimento Floor tiles Lavastone Fog

Storytiling

33

MAKING ROOM
FOR THE
EXTRAORDINARY

Os tons da madeira
tornam o espaço mais
acolhedor.
Woody tones make
a space more welcoming.

Utilize o efeito
dos têxteis para criar
ambientes envolventes.
Use the effect of textiles
to create immersing environments.
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Revestimento Wall tiles Country Nude, Country Fog, Country Gris | Pavimento Floor tiles Country Nude

Revestimento Wall tiles Season Palm, Season Bone | Pavimento Floor tiles Nordik Nude
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SPLASH
OF COLORS
FOR
SHOWER
THOUGHTS
36

Storytiling

Revestimento Wall tiles Statuario White, Modulus Statuario White

ONCE
UPON A
TILE
Era uma vez

Grandes
ideias que
mudaram o mundo
nasceram
no duche

Pavimento Floor tiles Statuario White, Absolut Black
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SPLASH OF COLORS
FOR SHOWER
THOUGHTS

Misture padrões, linhas
e cores para delimitar
diferentes áreas.
Mix patterns, lines and colours to
demarcate different areas.
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Revestimento Wall tiles Wave Branco, Jinko Âmbar, Cromática Indigo | Pavimento Floor tiles Urbis Indigo
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SPLASH OF COLORS
FOR SHOWER
THOUGHTS

Aplique o mesmo efeito
nas paredes e chão para
criar profundidade.
Apply the same effect on the walls
and floor to create depth.
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Revestimento Wall tiles Slate Multicolor | Pavimento Floor tiles Slate Multicolor

O efeito dos veios
do mármore natural confere
elegância e glamour aos espaços.
The effect of the veins of the natural marble
confers elegance and glamour to space.

Revestimento Wall tiles Pulpis Bege, Magnus Bege | Pavimento Floor tiles Pulpis Tabac

Storytiling

41

SPLASH OF COLORS
FOR SHOWER
THOUGHTS

Tons sóbrios
transmitem requinte
e harmonia.
Subtle shades convey
sophistication and harmony.

Brilhos e estruturas
dão elegância
aos espaços.
Shine and structures
give elegance to space.
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Revestimento Wall tiles Imagination Mirror, Cromática Antracite | Pavimento Floor tiles Cromática Titanium

Revestimento Wall tiles Nordik Taupe, Loki Taupe, MixForms White | Pavimento Floor tiles Nordik Taupe
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SPLASH OF COLORS
FOR SHOWER
THOUGHTS

Armário / Cabinet
Sushi Divine
LUÍSA PEIXOTO DESIGN

Papel higiénico vermelho
Red toillet paper
Gift pack
RENOVA

rio
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SPLASH
OF COLORS
FOR
SHOWER
THOUGHTS
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Toalhas / Towels
Acqua Arandano
Hierba by LAMEIRINHO
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Móvel suspenso / Wall mounted furniture
Urb.Y plus
SANINDUSA

Sabonete / Hand soap
Portus Cale Blooming Garden
150g
CASTELBEL

C
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ss
36

Si
lke
n

Ru
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Grandes ideias que
mudaram o mundo
nasceram no duche
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ONCE
UPON A
TILE

Faça
brilhar o espaço
lá fora.

Era uma vez

FIND YOUR
INSIDE NATURE
OUTSIDE
46
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Pavimento Floor tiles Deck Teca, Deck Wengé
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Realce o exterior
da sua casa com o efeito
metalizado.
Highlight the exterior
of your house with a metallic effect.

FIND YOUR
INSIDE NATURE
OUTSIDE

Utilize deck cerâmico
para prolongar a vida
do seu pátio.
Use ceramic decking
to extend the life of your terrace.
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Revestimento Wall tiles Corten

Pavimento Floor tiles Deck Superbranco

Storytiling
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40 YEARS
COVERING
THE WORLD

COM 40 CORES,
A COLEÇÃO CROMÁTICA
É UMA DAS COLEÇÕES EM GRÉS
PORCELÂNICO MAIS COMPLETAS
A NÍVEL MUNDIAL.

WITH 40 COLOURS,
THE CROMÁTICA COLLECTION
IS ONE OF THE MOST COMPLETE
FULL-BODY PORCELAIN
COLLECTIONS IN THE WORLD.

Esta colaboração surge em 2012, com a necessidade
de substituir alguns dos materiais aplicados no
exterior da Basílica La Sagrada Família por outros
produtos mais resistentes às condições climatéricas.

This collaboration started in 2012, with the need to
replace some of the materials used on the outside
of the La Sagrada Família Basilica with other
products offering better resistance to the weather.

Devido às excelentes características técnicas do grés
porcelânico e ao facto de dispor de um portfólio de
cores muito vasto, a Revigrés foi selecionada para
apresentar amostras da Coleção Cromática.

Due to the excellent technical characteristics of the
full-body porcelain and the fact that it has a very
extensive colour portfolio, Revigrés was asked to
present samples of the Cromática collection.

Considerada a obra mais importante, tanto de Gaudí
como do movimento modernista na Catalunha,
e um símbolo da arquitetura barcelonesa, a Basílica
La Sagrada Família é o monumento mais visitado
em Espanha e um dos cinco pontos turísticos com
maior afluência do mundo.

Regarded as the most important work of both
Gaudí and the modernist movement in Catalonia,
and a symbol of Barcelona's architecture,
La Sagrada Familia Basilica is the most visited
monument in Spain and one of the five most popular
tourist attractions in the world.

40 anos a revestir
o mundo
A Revigrés tem vindo a desenvolver
variadíssimas cores da Coleção
Cromática, em exclusivo, para
peças aplicadas no medalhão
central e nos pináculos exteriores
da Basílica La Sagrada Família, em
Barcelona. Já foram aplicadas 30
das mais de 50 cores desenvolvidas
para o projeto.
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Revigrés has been developing
a huge range of colours for the
Cromática Collection exclusively
for pieces applied in the central
medallion and the outer pinnacles
of the La Sagrada Familia in
Barcelona. 30 of the more than
50 colours developed for the
project have already been applied.
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TILE ME... PORQUÊ REVIGRÉS?
"Gosto de ter múltiplas opções quando estou a
projetar. A hipótese de misturar coleções, formatos
e padrões permite uma grande variabilidade, não
“castrando” o processo criativo. Esta versatilidade, em
conjunto com a sua elevada resistência, são
as razões pelas quais opto pela cerâmica nos meus
projetos.
A Revigrés consegue fundir todos estes aspetos nos
seus produtos. Desde as possibilidades de jogo de
cores infindáveis da Coleção Cromática, até aos
acabamentos mais requintados da série Espelho/
Mirror ou Emperador Brown.

TILE ME... WHY REVIGRÉS

TALES ON TILES

TALES ON TILES

"I like having a number of options when I'm designing.
The possibility of mixing collections, formats,
and patterns permits great variability, and doesn’t
“castrate” the creative process. This versatility,
plus their high strength, are the reasons why I go
for ceramics in my designs.

Quem passa na Avenida Infante Santo, em Lisboa,
pode observar o Mural de Azulejos “Louvor da
Vivacidade”, um projeto de arte urbana desenhado
pelo artista plástico português Diogo Machado,
conhecido como Add Fuel, com desenvolvimento
e produção da Revigrés.

Anyone going along the Avenida Infante Santo
in Lisbon can see the Tile Mural Louvor da
Vivacidade [In Praise of Vivacity], an urban art
project designed by the Portuguese artist Diogo
Machado, known as ‘Add Fuel’, with development
and production by Revigrés.

Revigrés manages to merge all these aspects into
its products. From the endless colour possibilities of
the Cromática collection to the finest finishes in the
Espelho/Mirror and Emperador Brown series.

Na obra “Louvor da Vivacidade” de Diogo Machado,
vemos refletida uma importante herança da nossa
cultura – o azulejo tradicional português - com o
traço urbano e inconfundível do autor. Uma união
entre portugalidade e inovação, com que
a Revigrés se identifica a 100%.

In Diogo Machado's Louvor da Vivacidade,
we see an important heritage of our culture –
the traditional Portuguese glazed tile – reflected
by the author's unmistakable urban features.
A partnership between Portuguese soul and
innovation, with which Revigrés identifies 100%.

“Criei uma composição dinâmica,
com elementos baseados na história
da Estrela, um local previamente
de pescadores com uma relação
intrínseca ao mar.”

“I created a dynamic composition,
with elements based on the history
of Estrela, a locality formerly
for fishermen with an intrinsic
relationship with the sea.”

Diogo Machado, “Add Fuel”

Diogo Machado, “Add Fuel”

I also appreciate the technical possibility that
Revigrés products offer in series such as the Deck
collection, and the fact that they can replicate
the aesthetic effect of other materials, ensuring
an appearance that is very close to the original
material, like in the Xisto and Copper collections.
It should also be noted that, in addition to being
a brand of enormous national significance, with
surprisingly modern and hi-tech production facilities,
Revigrés provides an excelent project technical
support service."
Nuno Porfírio, Architect
A1V2 – Engenharia, Arquitetura & Urbanismo

Agrada-me também a possibilidade técnica que
os produtos da Revigrés apresentam em séries como a
coleção Deck e o facto de conseguir reproduzir
o efeito estético de outras materialidades, garantindo
um aspeto muitíssimo aproximado ao material
original, como nas coleções Xisto ou Copper.
De salientar ainda que, além de uma marca de
enormíssima referência nacional, com instalações de
produção surpreendentemente modernas
e tecnológicas, a Revigrés disponibiliza um serviço
de apoio técnico ao projeto exemplar."

Mural Louvor da Vivacidade · Lisboa, Portugal · Lisbon, Portugal

Arq. Nuno Porfírio
A1V2 – Engenharia, Arquitetura & Urbanismo
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OTHER TILE STORIES OUTRAS HISTÓRIAS

Lojas Fnac · França e Portugal Fnac Stores · France and Portugal

Phive Leiria Health Club · Leiria, Portugal
Phive Leiria Health Club · Leiria, Portugal

54

Storytiling

Farol Design Hotel · Cascais, Portugal
Farol Design Hotel · Cascais, Portugal

Centro Comercial Vasco da Gama · Lisboa, Portugal
Vasco da Gama Shopping Center · Lisbon, Portugal
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DECK SMART
Deck cerâmico de fácil encaixe, adequado para
aplicação em piso sobreelevado. A solução ideal para
espaços exteriores e aplicável em vários tipos de piso.

4

O DECK SMART é composto por um deck cerâmico
reforçado com um compósito no tardoz, que lhe
garante o aumento da resistência ao impacto.
A limpeza e manutenção é fácil: utilizar água em
abundância, detergente neutro e deixar secar ao ar.

Removível: permite a substituição
de peças e o fácil acesso
a sistemas ocultos.

TILE ME
ABOUT
INNOVATION

56
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DECK SMART
Easy to install ceramic deck, suitable for application on
raised flooring. The ideal solution for outdoor
spaces and it can be used on various types of flooring.
DECK SMART is composed of a ceramic deck
reinforced with a compound in the reverse side, for
greater impact resistance. Easy cleaning and
maintenance: just rinse thoroughly, clean with neutral
detergent and allow to air dry.

Removable: allows you to replace
pieces and provides easy access
to concealed systems.

Histórias
de Inovação
A Revigrés nasceu com a ambição
de inovar. Hoje, apresenta soluções
de cerâmica amovíveis que
podem ser reutilizadas, impedem
a multiplicação de bactérias
nos espaços, isolam o som
ou substituem interruptores
de energia, acionando qualquer
dispositivo por aproximação
(cerâmica sensitiva).

Revigrés was born with the
ambition to innovate. Today,
it features removable ceramic
solutions that can be reused,
that prevent bacteria from
multiplying in spaces, that
provide acoustic insulation
or replace power switches,
triggering any device as you
approach (sensitive ceramics).

Passo 1 · Step 1

Passo 2 · Step 2

Passo 3 · Step 3

A montagem é simples e rápida: as linguetas são encaixadas na ranhura das peças cerâmicas e o sistema é fixo à estrutura através do aparafusamento
das linguetas à madeira ou ao alumínio. Remover ou substituir uma peça: usar uma chave sextavada e fazer uma rotação de 90º na lingueta, de modo
a ficar no sentido paralelo do deck. Não é necessário desaparafusar a lingueta, apenas rodá-la e desencaixar a peça da estrutura.
Simple and quick assembly: insert bolts into the grooves in the ceramic pieces and drive the screws into the wood or aluminium structure.
To remove or replace one piece: turn the bolt 90º with a wrench so that it is parallel to the deck. Do not unscrew the bolt completely, you only
need to turn it to unlatch the ceramic piece.
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IT’S
ALL IN
THE DETILES

A Revigrés tem vindo a desenvolver
coleções assinadas por vários autores
de grande prestígio na arquitetura e
artes plásticas, nacionais e internacionais.
Destaque para Júlio Resende, Tomás
Taveira, Alena Agafonova, Bela Silva,
Carmina Anastácio, João Castro Silva,
João Vaz de Carvalho e Rui Vasquez,
entre outros.
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Azulejos com
personalidade
Revigrés has been developing
collections signed by several creators
of considerable prestige in architecture
and fine arts, renowned both at home
and abroad. They include Júlio Resende,
Tomás Taveira, Alena Agafonova, Bela
Silva, Carmina Anastácio, João Castro
Silva, João Vaz de Carvalho and Rui
Vasquez, and others.

COLEÇÃO
FAIT DIVERS
DE JÚLIO RESENDE

THE FAIT DIVERS
COLLECTION, BY
JÚLIO RESENDE

Expressões bem-humoradas
de grafismo livre.

Witty expressions
of free graphics.

"A convite da Revigrés, apresento
8 coleções em que o desenho chave
irá permitir inúmeras combinações
visuais, de múltiplas densidades,
a partir de subtis presenças."

"Invited by Revigrés, i’m presenting
8 collections in which the key design
offers numerous visual combinations,
with multiple densities, based on subtle
presences."

Júlio Resende (1917-2011)

Júlio Resende (1917-2011)
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TILE ME ABOUT YOUR
FAVOURITE MOVIE
Histórias de cinema
que nos inspiram
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Revestimento Wall tiles Cromática Remix & Cuts | Pavimento Floor tiles Cromática Remix & Cuts
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TILE
ME ABOUT
YOUR
FAVOURITE
MOVIE

Uma
história de amor
intemporal

Assim como alguns filmes,
há materiais que são intemporais…
Combine o efeito do mármore com
o dourado para finais surpreendentes.
Just like some movies, there are materials that are timeless...
Combine the effect of marble with gold for amazing finishes.

CASABLANCA

“PLAY
IT AGAIN
SAM”
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Revestimento Wall tiles Baltic Grey Pyramide Grey | Pavimento Floor tiles Baltic Grey
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TILE
ME ABOUT
YOUR
FAVOURITE
MOVIE

OUT
OF AFRICA

Deixe-se envolver pela Natureza…
Misture o efeito das cores e texturas
dos materiais naturais para criar momentos
de grande cumplicidade.
Let yourself be immersed in nature...
Mix the effect of the colours and textures of natural materials
to create moments of great closeness.

Uma história
sobre a natureza
de cada um

“COME
DANCE WITH
ME THEN”
64
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Revestimento Wall tiles Nordik White, Nordik Cherry | Pavimento Floor tiles Nordik White, Nordik Cherry
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MANHATTAN

"I LIKE
THE
RAIN."
TILE
ME ABOUT
YOUR
FAVOURITE
MOVIE

Uma história
sobre a cidade
e o amor.

Do ritmo frenético da cidade para casa…
Una a subtileza orgânica do cimento
com tonalidades que promovem serenidade,
em ambientes citadinos.
From the hectic pace of the city to your home...
Merge the organic subtlety of the cement with shades that
nurture calm, in urban environments.
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Revestimento Wall tiles MixPeak White, CityZen Carbon
Pavimento Floor tiles CityZen Carbon, CityZen Offwhite
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Acompanhe-nos em www.revigres.com,
através da nossa newsletter e nas redes
sociais. E utilize as ferramentas online
que temos disponíveis para si.

Follow us on www.revigres.com, through
our newsletter and on social networks.
And use the online tools we've placed
at your disposal.

APP REVIGRÉS AR
Consulte todos os nossos produtos e
experimente-os no espaço e em tempo real.

APP REVIGRÉS AR
Check out all our products and try them
out in an actual space and in real time.

SISTEMA 3D
Crie o seu espaço personalizado a
3 dimensões e com diferentes perspetivas.

3D SYSTEM
Create your personalized space
in 3 dimensions and with different angles.

QUIOSQUE DIGITAL
Encontre a solução Revigrés que procura nos pontos
de venda, apenas com um toque.

DIGITAL KIOSK
Find the Revigrés solution you’re looking for in
our retailers, with just one touch.

Estamos também disponíveis para o receber nos nossos
showrooms na sede, em Águeda, e em Lisboa.

We’re also available to welcome you in our showrooms
at the head office in Águeda, and in Lisbon.

CONTACTOS / CONTACTS
SEDE
Apartado 1
3754-001 Barrô (Águeda)
Tel. +351 234 660 100
SHOWROOM
2ª a 6ª feira: 9:00 – 19:00h
Sábado: 9:30 – 13:30h

Faça download do
nosso catálogo de produtos
em www.revigres.com.
Download our
products catalogue
at www.revigres.com
APP REVIGRÉS AR
Faça download e aceda rapidamente
a todos os produtos Revigrés.
Download and quickly access
all Revigres products.

DELEGAÇÃO
Praça José Fontana n.º 26 A-C
1050-129 Lisboa
Tel. +351 213 170 280
SHOWROOM
2ª a 6ª feira: 9:00 – 19:30h
Sábado: 9:30 – 13:30h
HEAD OFFICE:
Apartado 1
3754-001 BARRÔ (ÁGUEDA)
Tel. +351 234 660 100
SHOWROOM
Monday to Friday: 9.00am – 7.00pm
Saturday: 9.30am – 1.30pm
BRANCH
Praça José Fontana n.º 26 A-C
1050-129 Lisbon
Tel. +351 213 170 280
SHOWROOM
Monday to Friday: 9.00am – 7.30pm
Saturday: 9.30am – 1.30pm
Tile us your stories
Dê-nos as suas ideias:
revigres@revigres.pt | www.revigres.com
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To be continued.

