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Que é  
CUPA STONE 
KITCHEN?

D E S C R I Ç AO

CUPA STONE KITCHEN é a resposta para a pergunta mais fre-
quente dos nossos clientes, como escolher a bancada ideal? 
Queremos resistãncia, fácil de limpar, bonita, intemporal... No 
mercado existem inúmeras opçoes, e está cada vez mais difícil 
tomar a decisão.

Por isso, na CUPA STONE, quisemos facilitar o processor, eng-
lobando todos os materiais que temos para a sua bancada de 
cozinha na mesma gama com as três marcas exclusivas com que 
trabalhamos: TERRA (pedra natural); SAPIENSTONE (porcela-
na) e TOPZSTONE (quartzo).

Com grão ou uniforme, com maior ou menor espessura, natural 
ou sintético, polido ou acetinado, de maior ou menor custo, com 
a tranquilidade da garantia que oferecemos em todos os nossos 
produtos... Não importa o que você procura para a sua cozinha, 
na CUPA STONE nós temos e, além disso, com o valor agregado 
de poder visitar qualquer um dos nossos centros para ver e to-
car os materiais in situ e poder escolher a base, além de ver uma 
pequena amostra.

kitchen



COZINHAS
DO
CORAÇÃO DE
A TERRA



O arquiteto e designer William 

Morris disse isso no início do século 

XXIX, lançando as bases para uma 

premissa que é indiscutível hoje em 

design de interiores e arquitetura: o 

que é funcional não deve diminuir 

um pingo de atratividade.

Assim, a CUPA STONE criou 

TERRA, uma coleção de materiais 

naturais, exóticos, mas sobretudo 

belos e úteis que vão transformar 

a sua cozinha no espaço único 

que merece. Uma gama de pedra 

natural premium criada para quem 

procura o mais autêntico para a sua 

casa.

Quartzitos e granitos que a CUPA 

STONE coloca à sua disposição, 

direto do coração da terra para sua 

casa.

“NÃO TENHA NADA NA SUA
CASA QUE NÃO SEJA ÚTIL E QUE 

NÃO ACHE BONITO”
William Morris
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SAN GIOVANNI

Um capricho da terra com veios metálicos sobre um fundo de 
quartzito escuro que resulta neste material espetacular. SAN 
GIOVANNI evoca intensidade, luxo e exclusividade. Inimitável 
em sua composição e estrutura que pisca uma originalidade 
impossível de ignorar.

11

Material: quartzito

Acabamento: polido e leather

Espessura: disponível em 2 e 3 cm

Imagem feita por NIVELARTE na CASA DECOR 2021
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WARAIRA

13

Quartito orgânico e caprichoso. WARAIRA tem a cor verde 
predominante sobre fundo escuro e com listas claras. 
Como uma obra de arte de origem natural, imprime um 
valor estético e único a qualquer tipo de arquitetura. Um 
acabamento de luxo capaz de criar espaços únicos.

Material: quartzito

Acabamento: leather

Espessura: disponível em 2 cm
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MARE

Pura inspiração para a criação de espaços autênticos.
O quartzito MARE destaca-se pelos seus caprichosos veios 
leves e em tons terrosos. Combina perfeitamente com 
outros materiais como madeira, vidro ou metal. Consegue 
dar forma e personalidade a interiores elegantes com um 
toque de sofisticação.

15

Material: quartzito

Acabamento: polido e leather

Espessura: disponível em 2 e 3 cm

15
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MARINELLA

Marinella é um quartzito com tons creme e veios 
avermelhados, que se destaca por ser denso e durável. Uma 
pedra que se destaca pela sua simplicidade e elegância. É 
um daqueles elementos únicos da natureza que dão um 
toque de personalidade a qualquer espaço.

17

Material: quartzito

Acabamento: leather

Espessura: disponível em 2 cm
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BRUMA

Bruma é um quartzito com tons claros e veios negros que 
convida à calma. Uma pedra singular cujo esplendor é 
ampliado em espaços luminosos e modernos. Um presente 
da natureza para ser integrado em espaços como a cozinha 
e os locais de encontro.

1919

Material: quartzito

Acabamento: polido e leather

Espessura: disponível em 2 cm
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ACIMUT

Com tons de cinza, azul e laranja, ACIMUT convida você a sentir 
a harmonia em sua forma mais pura graças à singularidade 
de seus veios. Um acabamento único e imponente, onde os 
traços irregulares da própria natureza remetem ao estilo 
pictórico de Pollock.

Material: quartzito

Acabamento: polido e leather

Espessura: disponível em 2 e 3 cm

21

Imagem feita por NIVELARTE na CASA DECOR 2021
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DANTE SILK

Imponente, elegante e retumbante é esta proposta de 
granito que chamamos de DANTE SILK. O poder decorativo 
da cor preta intensa a torna versátil para qualquer ambiente. 
O luxo não precisa ser ostensivo, pode ser algo que se sente 
através da seleção de materiais. Essa maravilha da natureza 
é capaz de convencer os minimalistas ou os mais ousados.

23

Material: granito

Acabamento: leather

Espessura: disponível em 2 e 3 cm
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PERSIA BIANCA

Inunde o seu espaço de luz com a beleza deste granito 
PERSIA BIANCA. As opções claras são elegantes para 
satisfazer os mais exigentes em decorações clássicas ou 
contemporâneas. Os detalhes avermelhados únicos vão fazer 
você se apaixonar e destacar seus projetos, destacando as 
qualidades excepcionais que este material possui.

25

Material: granito

Acabamento: polido e leather

Espessura: disponível em 2 e 3 cm
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GOIANA

Um ponto de encontro entre a luz e as trevas. Uma superfície 
preta que intercala veios de tons brancos e avermelhados, 
com mais presença. GOIANA intensifica a beleza e 
versatilidade da pedra natural, sendo nas cozinhas o elo 
entre tradição e modernidade.

27

Material: quartzito

Acabamento: polido e leather

Espessura: disponível em 2 cm
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FERRO BLACK

A homenagem perfeita à imensidão do universo e suas 
estrelas. FERRO BLACK é um granito com fundo preto 
cristalino, ideal para diversos ambientes, dos mais ousados   
aos mais discretos. Essa maravilha da natureza brilha com 
elegância e itemporalidade.

Material: granito

Acabamento: leather

Espessura: disponível em 2 e 3 cm

29
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PARANÁ

Tons de bege ou areia preenchem este material de origem 
natural. O quartzito PARANÁ nos convida a viver com um 
ritmo sereno, criando um estilo refinado onde os espaços 
são ampliados visualmente e respira-se calma. Dê asas à 
sua imaginação e transforme a sua casa num paraíso para 
desfrutar.

31

Material: quartzito

Acabamento: polido e leather

Espessura: disponível em 2 cm

Interiorista Isabel Flores - Cozinha Delamora Cocinas/Personal K
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KALA

Kala seria um bom exemplo de se a alma pudesse ser 
representada de alguma forma. A superfície branca tem um 
aspecto diáfano devido à interrupção de diferentes veios 
enferrujados que rematam a iluminação do conjunto.

Material: quartzito

Acabamento: polido e leather

Espessura: disponível em 2 e 3 cm

33
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ALISIA

ALISIA inspira calma pela fluidez de suas formas e pela 
composição harmoniosa de seus minerais. Combina tons de 
branco e verde que parecem representar a orografia de uma 
paisagem envolta em neblina.

35

Material: quartzito

Acabamento: polido e leather

Espessura: disponível em 2 cm
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BLACK HEBENUM

O granito BLACK HEBENUM destaca-se pela sua cor preta 
intensa e pelo brilho incomparável do seu acabamento polido. 
A sua uniformidade torna-o na solução ideal para qualquer 
tipo de cozinha, embora o resultado mais espectacular seja 
conseguido combinando-o com móveis brancos.

37

Material: granito

Acabamento: polido

Espessura: disponível em 2 e 3 cm
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10 ANOS DE  
GARANTÍA

CONTROLAMOS NOSSOS PRODUTOS DA ORIGEM À COMERCIALIZAÇÃO

ATIVE SUA
GARANTÍA

Extraímos Produzimos Distribuímos Comercializamos

... Para casas únicas

Cada pedra natural é única porque a natureza a 
moldou à sua maneira ao longo de milhares de 
anos. Graças a isso, a pedra oferece uma ampla 
gama de formatos, texturas e cores. Hoje é o 
produto mais exclusivo, versátil e atraente que 
pode encontrar para a sua casa. Um produto 
excepcional, assim como seu processo de 
produção.

Na pedreira, a pedra natural é extraída em blocos 
que serão posteriormente transformados em 
lajes nos nossos centros de produção. É aqui 
que se aplica o acabamento mais adequado a 
cada placa.

Única também é a atmosfera que é criada em 
sua casa quando você instala a pedra natural. 
Sem dúvida, o melhor produto para projetar 
cozinhas aconchegantes e elegantes, feitas para 
desfrutar.

Que é TERRA?

TERRA é uma gama premium de pedra natural 
concebida para o espaço central da sua casa, a 
cozinha.

Fogões em andamento, reuniões de família, 
eternos pós-refeições, sessões gastronômicas, 
escritório improvisado... sua bancada deve 
resistir estoicamente à passagem do tempo 
enquanto a atividade nela não para. Você não 
deve desistir de um bom design, então?

A pedra natural oferece durabilidade e beleza 
para toda a vida sem comprometer o bom 
design.

Por que escolher TERRA?

TERRA é o resultado do trabalho e dedicação 
da equipa CUPA STONE, selecionando as pedras 
naturais mais autênticas e exóticas da melhor 
qualidade em pedreiras de todo o mundo.

Da pedreira à sua cozinha, orientaremos você 
e seu instalador durante todo o processo para 
atender aos mais altos padrões de qualidade.

Produto exclusivo CUPA STONE

Na CUPA STONE produzimos e distribuímos 
produtos de pedra natural em todo o mundo 
há mais de oito décadas. Graças à nossa vasta 
experiência e à nossa equipa de profissionais 
qualificados, estabelecemo-nos como os 
verdadeiros especialistas em pedra natural.

A empresa expandiu-se exponencialmente nos 
últimos anos, alargando a sua gama de produtos 
e a sua presença na Europa, onde conta 
atualmente com 30 centros de distribuição 
próprios, oito pedreiras/centros de produção e 
uma plataforma logística.

A CUPA STONE pertence ao CUPA GROUP, uma 
multinacional composta por 69 empresas que 
tem filiais em 9 países, 25 pedreiras e exporta 
para mais de 70 países nos 5 continentes, 
empregando mais de 2.400 pessoas.
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CERAMICS

Desta forma, a marca Iris Ceramica Group 

confirma a forte influência do design 

na sua produção de placas cerâmicas, 

comprovando uma importante evolução 

tecnológica num equilíbrio perfeito entre 

estética, design, emoção e performance 

da cerâmica técnica (grés porcelanato).

Um projeto que nasce da visão clara 

do negócio que levou o assunto a uma 

nova dimensão: a quarta dimensão (4D). 

Com efeito, às 3 dimensões “espaciais” 

junta-se uma quarta dimensão, que é 

a tecnologia sustentável que cria uma 

matéria viva que contém os valores do 

Grupo. Tudo isto se completa com um 

formato maior, 320x160cm, e uma nova 

superfície táctil.
REVOLUCIONANDO A PROPOSTA DAS BANCADAS DE CERÂMICA
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A tecnologia de corpo inteiro do Iris Ceramica 

Group foi ainda mais refinada para dar vida a 

uma superfície tecnologicamente avançada, 

incomparável no mercado. O Iris Ceramica 

Group levou a cerâmica a uma nova dimensão: 

4D, a cerâmica mais sustentável do mundo. 

Como na natureza, a superfície cerâmica 4D 

nasce por estratificação e torna-se granito.

Sólida como uma rocha, composta por 

minerais naturais, contém nas suas espessuras 

de 12 e 20 mm, toda a sua história e os 

elementos que dão origem à vida: a água, o 

fogo e a terra.

Nasce uma superfície viva, feita da mesma 

matéria de que é feito o Universo. Uma 

superfície com alma, a mesma alma 

sustentável que caracteriza o Iris Ceramica 

Group: a quarta dimensão são os valores do 

Grupo impressos no corpo da matéria.

*Também disponível em acabamento polido a pedido

MESAS DE GRANDE FORMATO 3,20x1,60
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LIGHT EARTH é um produto criado a partir 
da mistura de areias marrom-claras e cinzas 
moldadas em um desenho de cimento e é 
adequado para qualquer ambiente. Superfície 
ligeiramente estruturada.

LIGHT EARTH

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

46

BROWN EARTH

BROWN EARTH é uma cor de fusão de marrom 
chocolate que dá à peça um caráter único para 
uso como bancada. Superfície ligeiramente 
estruturada.

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

46 47
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URBAN  
ARGENTO

URBAN ARGENTO é uma cor cinza muito utilizada 
em bancadas que dá à cozinha um toque um 
pouco mais industrial e combina com praticamente 
todas as cores de móveis. Apresenta uma textura 
de superfície leve que lhe confere um carácter 
sofisticado e diferente.

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

48

URBAN ANTRACITE é uma cor que dá um toque 
moderno à cozinha, uma bancada feita desse 
material combina com praticamente todas as cores 
de móveis. Apresenta uma textura de superfície 
leve que lhe confere um carácter sofisticado e 
diferente.

URBAN  
ANTRACITE

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

49
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BASALT CREAM

BASALT CREAM também é derivado de rochas 
vulcânicas e possui um tom suave que dará à 
cozinha uma sensação de amplitude e calma.

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

50

Os momentos de encontro e convivência tornam-
se cada vez mais frequentes. Somos convidados a 
ser calorosos, elegantes, funcionais. É por isso que a 
escolha do BLACK DIAMOND é essencial para definir 
os espaços, para dar uma sensação de intimidade 
quase doméstica.

BLACK  
DIAMOND

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

51
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PALLADIUM  
GREY  

O resultado de um ambiente com PALLADIUM 
GREY é um cantinho aconchegante, aconchegante 
e luminoso onde você pode se deliciar com 
momentos de prazeroso relaxamento. Alguns 
toques de cor aqui e ali animam e aquecem um 
contexto de elegância lúdica, sem abrir mão da 
praticidade.

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

52

O clássico e o contemporâneo unem-se 
harmoniosamente num espaço pensado para 
proporcionar conforto e estética. É a escolha de quem 
quer transitar em ambientes com personalidade 
forte, expressão do gosto de quem os habita.

PLATINUM  
WHITE  

Acabamento: Natural

Espesor: 12 mm

53
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A madeira infunde calor, tem nuances e tons 
únicos. Dê aos ambientes um estilo intemporal 
com este acabamento que evoca este produto 
natural.

ROVERE BAIO

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

ROVERE  
BUCKSKIN

O tom quente, os nós e veios, o acabamento 
natural, o nome, tudo evoca a madeira, um 
material quente e versátil por excelência.

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm
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UNI ICE

A gama SapienStone apresenta uma cor ultra 
branca que dará um toque de simplicidade e 
clareza à bancada da cozinha.

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm e 20 mm

Calacatta é um mármore branco puro, e uma 
grande tendência, recrie este estilo em qualquer 
um de seus projetos.

CALACATTA

Acabamento: Natural e Polido.

Espessura: 12 mm

56 57
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A linearidade é o imperativo de quem projeta 
espaços geométricos com acabamentos em 
materiais como a PIASENTINA. Cada pequeno 
detalhe é calibrado, mesmo a luz, seja natural ou 
artificial, porque o objetivo é destacar formas e 
superfícies simples e limpas.

PIASENTINA

Acabamento: Estructurado.

Espessura: 12 mm.

59

PIETRA GREY  

PIETRA GREY é particularmente luminoso, é 
acentuado por um subtil veio branco capaz de 
garantir a qualquer ambiente um toque chique e 
cosmopolita.

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

5958
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Um modelo que apresenta um efeito monocromático 
extraordinariamente versátil do ponto de vista 
estilístico, pois pode ser integrado tanto em 
ambientes tradicionais como em espaços modernos, 
com qualquer tipo de mobiliário.

NOIR
INTENSO 

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

Com detalhes em rosa e veios esbranquiçados, é 
inspirado no tijolinho veneziano, com características 
do porcelanato de última geração. O contraste 
cromático do terraço torna-se um elemento 
distintivo que lembra os palácios venezianos do 
século XV.

SEMINATO  
NERO 

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

60 61
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ALPI CHIARO 
 VENATO 

ALPI CHIARO VENATO em uma cor elegante, única 
e versátil que combina com móveis claros e escuros 
e pode ser colocado em ambientes tradicionais ou 
modernos, espaços privados ou públicos.

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

SEMINATO  
CANDIDO 

O SEMINATO CANDIDO, com detalhes em rosa e veios 
esbranquiçados, é inspirado no tijolinho veneziano, 
uma tradição artesanal antiga e nobre, incorporando 
as características do porcelanato de última geração.

Acabamento: Natural

Espessura: 12 mm

62 63
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CALACATTA STATUARIO lembra um mármore 
branco puro que é uma tendência absoluta no 
design de interiores de cozinhas de hoje. Este 
produto vem em um acabamento natural ou 
polido.

CALACATTA  
STATUARIO

Acabamento: Natural e Polido.

Espessura: 12 mm

BIANCO LASA  

BIANCO LASA evoca um mármore que está em 
absoluta tendência com veios muito suaves que 
combinam perfeitamente com móveis de cozinha 
de todas as cores.

Acabamento: Natural e Polido.

Espessura: 12 mm

64 65
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É uma superfície com efeitos de mármore, suave 
e sedosa ao toque. As estruturas que o acolhem 
são sóbrias, essenciais e prontas a realçar as 
atraentes joias que inocentemente aliviam 
frustrações ou recompensam sucessos.

CALACATTA  
MACCHIA  
VECCHIA Acabamento: Sedoso e Polido.

Espessura: 12 mm.

PREMIUM WHITE é uma mistura de nossa base 
branca brilhante com um subtil grão cinza que 
cria o estilo e design mais exclusivos. A melhor 
escolha para combinar estilos opostos.

PREMIUM WHITE  

Acabamento: Natural e Polido

Espessura: 12 mm

66 67



68 69

DARK  
MARQUINA

Elegante e intenso, é um tom SapienStone para 
revestir bancadas de cozinha com um sutil veio 
branco sobre uma base preta que reproduz 
um dos mármores mais famosos da Espanha, o 
Negro Marquina.

Acabamento: Sedoso e Polido.

Espessura: 12 mm.

69

Imagen realizada por LA VARITA GRÁFICA en CASA DECOR 2019
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SAPIENSTONE

SapienStone, a primeira marca de porcelana do 
Grupo Iris Ceramica dedicada exclusivamente a 
bancadas e móveis de cozinha, tanto para uso 
doméstico como profissional em hotéis, restau-
rantes e cafeterias. Os seus benefícios estéticos 
tornam-no num elemento decorativo distinto 
desde o estilo vanguardista até ao mais clássico. 
Da mesma forma, as técnicas permitem que o 
material seja colocado no chão ou na parede para 
obter um efeito totalmente integrado.Além de ser 
um suporte para o preparo de pratos, é possível 
ter alimentos em contato com a mesma bancada.

Acabamentos: natural, polido, sedoso ou estrutu-
rado. SapienStone são grandes placas de porcela-
nato com dimensões 3200 x 1500 mm em es-
pessuras de 12 e 20 mm. Suas medidas o tornam 
adequado para qualquer bancada, península e 
ilha.

Pontos fortes do SapienStone, em compa-
raçao com outros materiais:

• Menores tensões de cisalhamento
• Melhores designs
• Polimento mecânico de alta resistência
• Veia contínua
• Produto higiênico
• Tecnologia de impressão digital com resoluçã
   de 400 dpi
• Resistência a arranhões
• Resistência à abrasão
• Resistência ao frio
• Resistência ao calor
• Resistência ao choque térmico
• Resistência ao choque
• Flexibilidade
• Resistência à luz solar
• resistência aos raios UV
• Anti mancha
• Resistência a agentes químicos
• Baixa absorção de água

Valores da marca.  
SapienStone é um produto Premium:

• Produto fabricado na Itália exclusivamente para
   a cozinha
• Fabricado com as mais recentes tecnologias
• Máximo respeito pelo meio ambiente
• A melhor alternativa à pedra, mármore e madera
   natural
• Ótimo custo-benefício
• Garantia de 10 anos
• Testado e aprovado pelos principais pedreiros
   de mármore
• Cobertura em Espanha e Portugal
• Formatos de até 320 x 160 cm com espessura
   de 1,2 e 2 cm

Nossa casa deve estar segura. ACTIVE SURFACES é 

a resposta do Grupo Iris Ceramica à necessidade de 

reflexão sobre projetos residenciais. São cerâmicas 

que ofecerem às pessoas a liberdade de viver mel-

hor cada espaço, permitindo-lhes desfrutar da bele-

za do design, ao mesmo tempo que cuidam do seu 

própio bem-estar. Criado para ofecerer a arquitectos 

e designers, investidores, administraçoes públicas e 

particulares a possibilidade de fazer escolhas mais 

conscientes na seleçao de materiais e garantir efeti-

vamente uma melhor qualidade de vida, em ambien-

tes com maior saúde e estética. As cerâmicas ACTIVE 

distinguem-se por quatro propiriedades importantes:

• eficácia antipoluiçao, purificam o ar.

•  eficácia antibacteriana/antiviral, eliminam 

mais de 99% das bactérias e vírus; O Gru-
po Iris Ceramica demonstrou recentemen-
te, sobre certificaçao, que a açao antiviral 
tem capacidade de eliminar o SARS-CoV-2,  
causa do COVID-19.

•  eficácia anti-odor, eliminaçao de odores.

•  eficiência de autolimpeza, reduzem o uso de de-

tergentes caros e agressivos para as pessoas e o 

meio ambiente.

CALIDAD
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BRANCO
PALOMA
(COCONUT) Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

72

Branco Paloma destaca-se pela sofisticação 
e versatilidade. Com um fundo branco suave 
e subtis manchas escuras, que reforçam a 
atmosfera minimalista, a superfície de quartzo 
natural encanta pela consistência monolítica do 
tom.

CINZA TOLEDO
(CITY) 

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Cinza Toledo destaca-se por sua base cinza 
submersa no estilo industrial, em que o concreto 
assume um papel decorativo, não apenas 
arquitetônico. Com uma superfície de design 
consistente e elegante.
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IVORY CREAM
(VANILLA) 

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

74

Reflexo da vida cosmopolita em superfícies 
de quartzo natural com fundo monocromático 
intenso, Ivory Cream é ideal para projetos 
contemporâneos. Seguindo a linha dos tons 
terrosos, encaixa-se na decoração e nas mais 
variadas aplicações.

NARON

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Naron apresenta uma vibe urbana, através de 
sua base escura e as subtis interferências ao 
longo da superfície. A proposta deste quartzo 
natural é criar projetos contemporâneos a 
partir de revestimentos cerâmicos com fundo 
monocromático intenso.
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CINZA LUNA
(MOON) 

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

76

Cinza Toledo destaca-se pela sua base cinza 
submersa no estilo industrial, em que o concreto 
assume um papel decorativo, não apenas 
arquitetônico. Com uma superfície de design 
consistente e elegante.

BRANCO 
FIESTA
(WHITE PARTY) Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Sobre um fundo off-white puro e limpo, os 
pequenos pontos do Blanco Fiesta destacam-se 
para criar projetos minimalistas com um toque 
mais moderno e cosmopolita. Totalmente versátil, 
a superfície de quartzo natural adapta-se a 
diferentes espaços e utilizações.
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DELICATO
CARRARA

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

O fundo branco de Delicato Carrara recebe 
subtis veios escuros que se estendem por toda 
a superfície, recriando no material a delicadeza 
dos desenhos naturais com quase nenhuma 
interferência na base opaca.

ULTRA 
BRANCO
(CRYSTAL) Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

A superfície de quartzo natural Ultra White é 
ideal para projetos com design limpo e conciso. 
A pureza do branco transmite uma atmosfera de 
elegância e contemporaneidade, em sintonia com 
as tendências que valorizam elementos subtis na 
decoração.
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VENATINO
GUIDONI

Acabamento: Polido

Espessura: 20 mm - 30 mm

Venatino Guidoni tem nuances subtis espalhadas 
pela base neutra, criando um contraste elegante 
de veios escuros e superfície clara. O quartzo 
natural minimalista adiciona um toque fresco e 
clássico aos projetos.
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CONCRETO
(CONCRET) 

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

82

Base em um rico tom cinza, o Concrete Natural 
Quartz mergulha na aparência e no toque do 
concreto. Assim, proporciona uma superfície 
perfeita para projetos que seguem o estilo 
industrial moderno, com design consistente e 
elegante.

BRANCO 
ALDÁN
(SUGAR) Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Branco Aldán enriquece a paleta com suas ricas 
nuances, que se misturam em uma melodia 
sofisticada. A superfície natural do quartzo exalta 
um estilo de vida mais clean em contraste com a 
agitação das grandes cidades, que é a proposta 
da coleção.
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NOCCIOLA 

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

84

Com um tom mais suave de marrom, Nocciola é 
o revestimento ideal para dar um toque de cor 
quente a ambientes tipicamente mais frios. A 
superfície de quartzo natural transmite o reflexo 
da vida cosmopolita em um fundo monocromático 
intenso.

BRANCO 
DIAMANTE
(WHITE 
BRILLIANT)

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Com base neutra versátil que se adapta a diferentes 
estilos de decoração, a superfície granulada com 
pontos espelhados segue as tendências que 
privilegiam a subtileza nos elementos do projeto.
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BRANCO
GALAXIA
(WHITE LIGHTS) Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

86

Ao combinar o fundo branco com pontos 
espelhados brilhantes, a superfície de quartzo 
natural White Lights transmite um clima otimista 
aos espaços. Seu design é versátil através da 
contemporaneidade de tons e brilhos.

CINZA GALAXIA
(GREY
LIGHTS) Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Inspirada no estilo industrial, a superfície de 
quartzo natural Grey Lights apresenta um fundo 
cinza que remete aos tons de concreto e cimento, 
repleta de elementos brilhantes que reforçam o 
caráter atemporal da placa.
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PRETO
GALAXIA
(BLACK LIGHTS) Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

88

A superfície Black Lights cria uma memória poética 
do céu estrelado durante uma noite intensa, com 
interferência cintilante que se destaca contra o 
tom de ébano peculiarmente belo.

PERLA
(LIGHT
SHADOW) Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

A superfície de quartzo natural Light Shadow 
tem um fundo monocromático acinzentado que 
lembra os tons de concreto e cimento. O carácter 
intemporal e a versatilidade são características 
que permitem a utilização deste revestimento nos 
mais variados projectos.
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BEIGE ROYAL
(ROYAL)

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

90

Adotando uma paleta de cores clássica e 
atemporal, o material reflete uma estética suave, 
quente e natural. Coerente em seu design, 
oferece uma sutileza de cor que se destaca por 
sua simplicidade.

BRANCO
ASSOLUTO
(ABSOLUTE
WHITE)

Acabamento: Polido

Espessura: 12 mm - 20 mm - 30 mm

A pureza do branco é o destaque da superfície 
Absolute White. Produto versátil, o quartzo natural 
possui fundo claro que transmite um estado de 
calma e serenidade, seguindo tendências que 
privilegiam elementos subtis na decoração.

91



92 93

O QUE É TOPZSTONE?

O Topzstone da Guidoni é uma superfície feita 

com o mais puro quartzo e tecnologia de 

ponta que garante um corte perfeito e maior 

durabilidade. Ideal para bancadas de cozinhas 

e banheiros, também pode ser utilizado para 

revestir pisos e paredes, conferindo um ar 

contemporâneo e bonito a qualquer ambiente.

GARANTIA

Topzstone by Guidoni oferece 25 anos de 

garantia e um portfólio completo que vai 

surpreender os olhos mais exigentes.

ELEGÂNCIA DE TONS E BELEZA

Sua beleza se revela em uma infinidade de tons 

e movimentos, desenhando coleções exclusivas 

cocriadas com os maiores especialistas em 

tendências.



Você tem um projeto em mente? Visite-nos e iremos aconselhá-lo. Com a confiança 
de ser atendido pelos melhores profissionais, os verdadeiros especialistas em pedra 

natural.

N O S S A S  L O J A S  E M  P O R T U G A L

contato@cupastone.pt

Qualidade profissional

Nos nossos centros CUPA STONE pode encontrar 
inúmeras referências e gamas de materiais, bem como 
uma equipa de especialistas com anos de experiência 
aconselhando todo o tipo de públicos.

Do profissional ao individual, passando por diferentes 
tipos de empresas, e sempre com um objetivo: Que a 
sua escolha seja a melhor para cada projeto e se adapte 
sempre às suas necessidades.

Fornecemos todo o tipo de suportes para facilitar o 
processo, desde catálogos, fichas técnicas ou amostras, 
através do nosso simulador.

E acima de tudo, temos a ferramenta mais eficaz do 
mercado, a experiência e know-how de toda a nossa 
equipe.

Tudo começa quando você olha para sua ban-
cada e pensa “preciso mudar”, e termina com a 
satisfação de ter alcançado a cozinha dos seus 
sonhos.

Queremos ajudá-lo a cumpri-lo e, por isso, que-
remos fornecer-lhe o melhor material para que 
você e o seu pedreiro de confiança possam con-
cluir este projeto tão especial.

ÁGUEDA
EN 1 No 884 – Vale do Grou

3750-064 Aguada de Cima (Águeda)
Portugal

TEL.: 234 666 878

PORTO
Rua da Argila, 368

4445-036 Alfena, (Porto)
Portugal

TEL.: 933 983 370

LISBOA
Rua das Piçarras, nº 60

2715-646 Maceira (Montelavar)
Portugal

TEL.: 967 497 944



CATALOGO
ONLINE

contato@cupastone.pt
www.cupastone.pt


