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ELIANE 2016

A Eliane 2016 reforça o pioneirismo de uma marca que está à 
frente do seu tempo. Quatro grandes lançamentos chegam para 
completar o portfólio de produtos Eliane, repletos de inovação e 
design. Entre as novidades, o destaque fica por conta do primeiro 
porcelanato técnico decorado em alta definição do Brasil. Com uma 
tecnologia inovadora, a marca apresenta para o mercado brasileiro 
revestimentos que aliam o alto desempenho com admiráveis efeitos 
estéticos. É a possibilidade de decorar ambientes que exigem 
características de alta resistência com superfície diferenciada.  

A Eliane ainda apresenta a beleza indiscutível dos revestimentos 
polidos em grande formato. As peças fazem uma perfeita reprodução 
das pedras e mármores em um acabamento de alto brilho, 
reverenciando nobreza e elegância. Saindo do clássico e abrindo 
espaço ao contemporâneo, a marca lança irreverentes peças brancas 
em um jogo de relevos e volumes. A textura peculiar propõe novas 
possibilidades à decoração, em experiências sensoriais marcantes. 

Para finalizar, a Eliane 2016 lança uma coleção sustentável com 
produtos que levam a nanotecnologia Cleantec. O sistema é 
produzido no Brasil com exclusividade pela Eliane, na nova unidade 
que entrou em operação no final de 2015. Cleantec surpreende por 
proporcionar facilidade de limpeza, ter ação antibacteriana e de 
purificação do ar, tornando os ambientes mais saudáveis e de fácil 
manutenção. Além da cartela de revestimentos já disponibilizada ao 
mercado, a Eliane oferece a tecnologia em todo seu portfólio, com 
produção exclusiva. 
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Imagine um revestimento que proporcione economia, praticidade e 

ainda favoreça sua qualidade de vida. Aliados a tecnologia Cleantec, 

os revestimentos cerâmicos apresentam propriedades eficientes para 

um lar saudável e seguro. Nos ambientes internos, o Cleantec inibe a 

proliferação de bactérias que causam doenças, além de reduzir o odor e 

o mofo. Já nas fachadas, o sistema facilita a limpeza dos revestimentos 

e auxilia na purificação do ar.

COMO TudO ISSO ACONTECE? 

AMBIENTE SEgurO E SAudávEL 

CLEANTEC TAMBÉM NAS fAChAdAS

BENEfíCIOS

A tecnologia japonesa produzida com exclusividade pela Eliane no Brasil 

é um produto aplicado sobre os revestimentos cerâmicos.  O Cleantec 

possui fórmulas distintas, cada uma relacionada aos benefícios e local 

de utilização referente as especificações. Quando direcionada para a 

instalação de fachadas, realiza a purificação do ar de forma semelhante 

a fotossíntese, pois na presença de umidade e da luz do sol, óxidos de 

metais nobres produzem uma reação fotocatalítica. 

Os germes podem estar escondidos em lugares inesperados dentro de 

casa. você sabia que a cozinha contém mais bactérias que o banheiro?   

Metais antimicrobianos presentes na composição do Cleantec, em 

ambientes internos, inibem a proliferação de bactérias* que prejudicam a 

saúde. O sistema também ajuda a eliminar o mofo e o bolor, auxiliando na 

prevenção de doenças respiratórias. Sua casa mais segura e ambientes 

muito mais saudáveis para a família.

Manter a fachada de casa longe da sujeira nem sempre é fácil. O Cleantec 

é uma excelente solução para quem busca praticidade no seu dia a dia. 

O sistema facilita a manutenção dessa área, já que apresenta uma 

combinação de decomposição de matéria orgânica e hidrofilicidade. Ou 

seja, a própria água da chuva ajuda a remover a sujeira da superfície 

do revestimento, mantendo-o limpo por muito mais tempo. Menos tempo 

dedicado à limpeza e menos gastos com produtos químicos.
*Escherichia Coli (E.Coli), Staphylococcus Aureus (S.Aureus) e Pseudomonas Aeruginosa.

• Inibe a proliferação de bactérias;

• Auxilia na prevenção de doenças;

• Ajuda a eliminar gases tóxicos que contribuem com o efeito estufa,

  melhorando a qualidade do ar e contribuindo com o meio ambiente;

• Antimofo e antiodor em ambientes internos;

• Reduz a necessidade de produtos químicos para limpeza;

• Dificulta a adesão de sujeira nos revestimentos;

• Reduz o custo de manutenção de casas e edifícios.

ANTIODOR

REVESTIMENTO COM

ANTIBACTERIANO

PURIFICA O AR

FÁCIL
LIMPEZA

TECNOLOgIA INOvAdOrA COMPrOMETIdA COM A 

PrATICIdAdE, BEM ESTAr E CONSTruÇãO SuSTENTávEL.

Benefícios referentes ao local de uso: Fácil limpeza e purificação do ar nas fachadas.
Antibacteriano e antiodor em ambientes internos.

Purifica a mesma
quantidade de ar que 

uma floresta de 1000 m²

Purifica o NO  de
12 carros, percorrendo

30 km por dia

Uma casa com a fachada revestida 
com 150m² Cleantec Eliane

= ou
x



Clean Opus grafiti AC 59x118,2 cm

Clean grifo Cimento NA 60x60 cm

Clean Opus Concreto AC
59x118,2 cm

CLEAN OPuS

CLEAN grIfO

desenvolvido com exclusividade para o 

Cleantec, Opus se destaca pela versatilidade. 

reveste pisos e paredes tanto de áreas 

internas quanto externas, levando a 

tecnologia para qualquer ambiente.  

A ampla cartela de cores de grifo propõe novas possibilidades para a 

decoração. A inovadora tecnologia do porcelanato aliada à beleza de 

cada produto. 

Clean Opus Branco AC
59x118,2 cm

Clean Opus greige AC
59x118,2 cm

Clean Pacífico AC Ev 59x118,2 cm e fachada ventilada na Casa Aqua, inspirando práticas sustentáveis na CASA COr 2016

Brises com a nanotecnologia Cleantec na Praça Eliane por Alex hanazaki . CASA COr São Paulo . foto Yuti Seródio
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A Eliane 2016 revoluciona o mercado cerâmico brasileiro e 

lança o primeiro porcelanato técnico decorado em alta definição 

do país. Com a nova tecnologia, os porcelanatos técnicos 

apresentam efeitos estéticos sem perder suas características 

e alto desempenho. A técnica permite que a peça receba um 

acabamento polido de brilho natural com desenhos em alta 

definição, mantendo suas características de resistência inerente 

ao porcelanato técnico. 

A tecnologia italiana foi trazida com exclusividade pela Eliane ao 

Brasil. Por meio do processo, os sais são penetrados no interior 

da peça crua, dispensando o uso do esmalte. Os elementos criam 

efeitos deslumbrantes e pela primeira vez o porcelanato técnico 

recebe delicadas nuances de cores e desenhos. São novas 

possibilidades de decoração para projetos construtivos e que 

exigem produtos com alto desempenho, como áreas comerciais 

e industriais. 

1ºPORCELANATO
TÉCNICO
DECORADO EM ALTA 
DEFINIÇÃO DO BRASIL

Lithos EXT 60x60 cm

Arenária NA
60x90 cm

Capolavoro NA  60x60 cm

Capolavoro NA  60x60 cm



SIMPLICITY

ArENA

As imponentes placas 120x120 são sinônimo 

de luxo na decoração. O cimento sóbrio, de 

pouco grafismo, propõe um revestimento 

atemporal. 

O tom acinzentado imprime nas grandes 

placas fortes expressões urbanas. resistente 

ao escorregamento, a peça é destaque em 

ambientes externos contemporâneos. 

Arena Cinza EXT 90x90 cm

Simplicity grey AC 120x120 cm

6



MuNArI
O porcelanato que resgata à base do cimento e cal do artista 

Chistopher Munari ganha novas dimensões e versão para ambientes 

externos. uma proposta para espaços amplos e minimalistas.

Munari Cimento AC 90x90 cm

Munari grafiti AC 59x118,2 cm

reserva Natural AC 19,4x118,2 cm

André Lenza . CASA COr goiás



A Coleção Eliane 2016 representa o que há de mais sublime na natureza. 

As madeiras e pedras nobres e raras contemplam a superfície dos 

revestimentos cerâmicos, propondo ambientes elegantes e clássicos.  

As nuances de traços delicados fazem uma perfeita reprodução, 

aproximando a cerâmica do natural. Já a elegância bruta do cimento 

traz para as peças tons neutros e atemporais, valorizando qualquer 

espaço.   

O tradicional mármore nunca perde seu valor. Os grandes porcelanatos 

de alto brilho, em 59x118,2, 90x90 e 59x59, tornam os revestimentos 

ainda mais imponentes. As grandes placas transmitem sofisticação 

aos projetos arquitetônicos e reverenciam luxo e nobreza. 

ALTO BrILhO

Pulpis Brown PO 59x118,2 cm

ÔNIX CrISTAL

ALLIEr

A nobreza da pedra natural transforma o revestimento em peça rara. O olhar imponente dos grandes formatos 

recebe uma superfície que oscila entre o branco e o translúcido, evidenciando estrias rosadas. 

dos bosque franceses são colhidas madeiras de qualidade utilizadas no barril de carvalho. O alto brilho do 

revestimento lembra os clássicos sintecos, em uma nova interpretação dos tradicionais assoalhos em madeira, 

que nunca perderam seu valor.  

PLACE
As grandes placas imprimem a força da pedra bruta. A superfície marcante do porcelanato reverencia ainda 

mais nobreza com o brilho natural da peça. 
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Pulpis Crema PO 59x118,2 cmPulpis Crema PO 
59x59 cm

Pulpis Brown PO 59x118,2 cm



Pix Branco AC
45X90 cm

Ônix Cristal PO 59x118,2 cm

Place PO 59x118,2 cmPlace PO 59x59 cm

dICA
Com um único design é possível resolver todo um projeto, com diferentes 

formatos e acabamentos.
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Cubic Black AC
45X90 cm

CASA COr Bolívia . Alejandra Iriarte . fotografia Alvaro Mier

Allier PO 59x118,2 cm



flat PO 59x118,2 cm

flat AC 90x90 cm

fLAT

LAdrILhO LEgNO

A textura bruta do cimento ganha novas possibilidades com o efeito 

polido. um perfeito contraste entre o ar urbano ao toque suave das 

superfícies de brilho intenso.  

disponível também nos acabamentos Acetinado e Externo para áreas 

abertas amplas e modernas.

O toque amadeirado da releitura do patchwork é a grande novidade 

dos ladrilhos hidráulicos. A textura propõe um visual rústico aliado ao 

efeito artesanal. 

flat AC 90x90 cm . Origami AC 30x90 cm

Ladrilho Legno AC 29x59 cm12



IMBuIA dECOr

CANELA dECOr

A madeira se renova sem perder o visual rústico. As tábuas com veios 

suaves e em relevo possuem o aspecto real da madeira, agregando 

conforto e estilo de vida. 

ripas de madeira em alto relevo recebem mesclas de diferentes 

tonalidades, em uma inspiração da técnica marchetaria, dando um 

efeito visual único. O calor do tom amadeirado natural leva aconchego 

à decoração. 

Maxigrês Ônix Br 60x60 cm .  Imbuia decor AC 29x59 cm

Park Branco AC 45x90 cm . Imbuia decor AC 29x59 cm

flat PO 59x118,2 cm . Canela decor AC 29x59 cm



BrANCO ALÉM dO BáSICO
Como uma tela, os revestimentos brancos recebem texturas e 

volumes transformando-os em obra de arte. O aspecto básico 

da cor neutra dá espaço a uma peça irreverente, propondo uma 

experiência sensorial marcante de efeito óptico valorizado pelo 

jogo de luzes.

Seja a composição geométrica, o movimento de ondas ou a 

aparência linear, a oscilação de texturas cria uma identidade 

única a cada decoração.  O design que sobressai do revestimento 

é aliado à pureza e elegância do branco, agregando dinamismo e 

sofisticação ao ambiente. 

CuBIC WhITE

PIX BrANCO

As paredes ganham formas inusitadas, em um jogo de composição geométrica. volumes 

que expressam uma decoração irreverente. 

O relevo recebe padrões irregulares, instigando uma ilusão de ótica e 

curiosidade ao tato. 

duNAS BrANCO
Os movimentos inconstantes e desordenados transformam a leveza do 

branco em uma experiência sensorial. 

O ar sóbrio do tom neutro ganha personalidade na oscilação da textura. 
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Origami AC
30x90 cm

geométrico AC
30x90 cm

Cristalo AC
30x90 cm

Sensorial AC
30x90 cm

flash AC
30x90 cm

flash AC
30X90 cm

Munari Cimento AC
60x60 cm

Sensorial AC 30x90 cm



gEOMÉTrICO

AQuA

OrIgAMI

fazendo referência a uma aresta de cubo 3d, o lançamento geométrico possui 

formato slim e seu efeito óptico é valorizado com a iluminação.

O toque sedoso das ondas faz referência ao movimento das águas, em 

ondulações perfeitas. Textura suave que traz tranquilidade ao ambiente.  

A irreverência da geometria aliada à pureza da peça branca. Em um 

jogo de luzes, formas se projetam da superfície e propõem infinitas 

possibilidades de decoração. 

Origami AC 30x90 cm . Munari Branco AC 60x60 cm

Aqua AC 45x90 cm . Minimum Cimento NA 60x90 cm

geométrico AC 30x90 cm . Maxigrês Carara Br 60x60 cm

16



LOOK BLuE
A geometria sofisticada e jovem propõe uma nova maneira de 

decorar. Brinque com os diferentes formatos e texturas e leve 

personalidade às paredes, em composições exclusivas. 

Look Blue recebeu o prêmio Best in Show como melhor 

mosaico na Exporevestir 2016.

fOLhAgEM
Os ramos transmitem leveza ao revestimento, em 

um efeito delicado e suave. Tranquilidade para o seu 

ambiente. 

folhagem fendi AC  32,5x59 cm . diamante fendi AC 32,5x59 cm . Minimum Nude NA 60x60 cm

Look Blue AC 30x90 cm . Look Blue decor AC 30x90 cm . Munari Concreto AC 60x60 cm

COrES dO ANO 
Os tons de Look Blue foram inspirados nas cores Pantone 2016, rose Quartz 

e Serenity. As tonalidades doces, quase que ingênuas, transmitem bem-estar 

e tranquilidade, representando a igualdade de gêneros. O rosa e o azul claro 

devem ser os queridinhos dos artistas e designers neste ano. 



Maxigrês Porto decor AC
60x60 cm

Element Concreto AC
30x60 cm

Ladrilho Cimento AC
30x60 cmMaxigrês Cimento Br

60x60 cm
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garden Slate EXT
30x60 cm

Ladrilho decor AC
30x60 cm

Azul Naval
10x10 cm



eliane.com

/ElianeRevestimentos

@ElianeRevestimentos

A linha Square apresenta uma solução geométrica inteligente. A dimensão 10x10 cm 

permite paginar fachadas de forma mais prática e eficiente. O formato menor facilita 

o assentamento  e garante melhor adesão à parede. 

Com o assentamento da peça, o vinco que divide os revestimentos Square propõe a 

ilusão de dimensões 5x5 cm e 5x10 cm. disponível na versão telada, a linha reduz o 

custo com materiais e resulta em um trabalho alinhado e homogêneo. 

▪•  Menor custo de material em relação ao utilizado para assentamento das pastilhas tradicionais; 

▪•  Assentamento e rejuntamento com maior produtividade;

•  Maior profundidade e uniformidade da junta pré-existente, garantindo boa aderência do rejunte;

• É indicado para uso em piscinas residenciais com rejunte epóxi, que garante melhor acabamento e 

desempenho do produto nesta aplicação.  Aproveite a ideia e explore a cartela de cores nas piscinas!

LINhA SQuArE

ATrIBuTOS dIfErENCIAdOS: 

COrES dISPONívEIS:

Square Branco AC
10x10 cm

Square duo Branco AC
10x10 cm

Square Branco AC | Br Square Cinza Claro Br

Square Jade Br

Square Chumbo Br Square Cacau Br Square Petróleo Br Square Preto Br

Square Amazônia Br Square Laguna Br Square Safira Br Square Naval Br

Square Marfim AC | Br Square Beige Br Square Ipê Br Square Oriente Br

Square vinho Br


