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Somos a única empresa com
revestimentos cimentícios assinados

por grandes talentos.

INOVAÇÃO E DESIGN

Linha Pixel design de Fernanda Marques
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Linha: Cobogó Luna
Projeto: Arquiteta Juliana Santana

Foto: Haruo Mikami

PARA A SOLARIUM,
A INOVAÇÃO É CONCRETA

Somos a única empresa de revestimentos cimentícios com produtos 
testados pelo Instituto Tecnológico Falcão Bauer e todos os nossos 
produtos são ecologicamente corretos, pois curam sem o auxílio 
de fornos, evitando a liberação de gases nocivos na atmosfera e a 
necessidade de fontes externas de energia. 
 
Há 10 anos lançamos as linhas Slim Basic e Slim Classic, revestimentos 
cimentícios com apenas 1 cm de espessura. Desde 2010 oferecemos 
a fachada autolimpante que conserva a fachada dos prédios e os previne 
dos danos causados pela poluição das grandes cidades. Oferecemos a 
opção de resinado de fábrica agilizando o término de obras e facilitando 
manuseio, proteção e manutenção dos pisos. 

 A história da Solarium é destacada por passos audaciosos em direção 
ao futuro. Por isso investimos no talento de designers nacionais para 
trazer à vida produtos diferenciados e exclusivos.
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A Solarium® fornece placas com Resina Acrílica 
ou Resina Poliuretano aplicadas na fábrica*, 
agilizando o término da sua obra e facilitando 
o manuseio, proteção e a manutenção dos seus 
revestimentos cimentícios.

*Serviço de resinagem opcional. Consulte valores.

RESINADO
DE FÁBRICA

Linha: Basic (Piso)
Linha: Synapsis (Parede)

Projeto: Arquiteta Ana Regina Wallauer
Foto: Cláudio Fonsceca
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Linha: Classic

Projeto: Arquiteta Suzana Leme

A SOLARIUM
INVESTE EM INOVAÇÃO
E SUSTENTABILIDADE

A Solarium investe em sustentabilidade desde a sua 
fundação, pois nosso processo de produção é não-
poluente, já que nossos produtos curam sem o auxílio 
de fornos. Assim produzimos revestimentos cimentícios 
que integram-se à natureza em seus projetos e que podem 
reduzir impactos ao meio-ambiente.
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Foto: Eudes Santana

*Cores escuras proporcionam menor conforto térmico. 

CL100
CL101
CL102
CL103
CL104

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 2,4
75 x 75 x 2,4
100 x 25 x 2,4
100 x 50 x 2,4
100 x 100 x 2,4

13,4
30
13,4
26,8
53,4

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

Este revestimento também pode ser encontrado em acabamentos: 

- Borda;
- Degrau e Duplo Degrau;
- Ralo, Rodapé, Soleira e Tabeira. 

Como já diz o nome é um clássico para áreas externas e decks de piscinas 
pela sua antiderrapância e conforto térmico*. Também reveste ambientes 
internos com grande sucesso pela beleza que acrescenta aos projetos.CLASSIC



Linha: Classic
Projeto: Olegário de Sá e D2F Engenharia
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Projeto: Escritório de Arquitetos Marton e Marton
Foto: Greg Salibian

Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 1,1
75 x 75 x 1,1

6,25
14,06

*Cores escuras proporcionam menor conforto térmico. 

SC100
SC102

Código

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

A linha Slim Classic, lançada em 2006, amplia as possibilidades de 
aplicação da Classic, pois tem apenas 01 cm de espessura, sendo possível 
sua utilização em locais de pouco rebaixo de contrapiso. Além disso, 
mantém a antiderrapância e o conforto térmico* da textura original.SLIM CLASSIC
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BA100
BA101
BA102
BA103
BA104

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 2,4
75 x 75 x 2,4
100 x 25 x 2,4
100 x 50 x 2,4
100 x 100 x 2,4

13
29,21
13
26
52

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

Este revestimento também pode ser encontrado em acabamentos: 

- Degrau;
- Duplo Degrau;
- Rodapé, Soleira e Tabeira. 

Específica para uso interno, a linha Basic é bela e versátil, pode ser 
aplicada com sucesso em ambientes residenciais e comerciais.

Projeto: Arquiteto André Piva
Foto: MCA Estúdio

BASIC



Linha: Basic
Projeto: Arquiteto André Piva
Foto: MCA Estúdio
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SB100
SB102
SB101

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 1,1
75 x 75 x 1,1
100 x 100 x 1,1

6,4
14,4
25,6

Disponível apenas em cores claras.

A linha Slim Basic, lançada em 2006, amplia as possibilidades de 
aplicação da Basic, pois tem apenas 01 cm de espessura, sendo possível 
sua utilização em locais de pouco rebaixo de contrapiso. As peças são 
produzidas em concreto de alta resistência.

Projeto: Arquiteta Débora Aguiar
Foto: Fábia Mercadante

SLIM BASIC
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BAS100

Código Medidas (cm) Peso (kg)

100 x 100 x 2,4 52

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

Buscando o efeito do concreto alisado em obra, a linha Basic Forzato é 
indicada para paredes e uso interno. É um revestimento contemporâneo 
que mantém a qualidade e tecnologia encontradas em todos os produtos 
da Solarium.

Projeto: Arquiteta Roberta Banqueri
Foto: Fábia Mercadante

BASIC FORZATO
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NK104
NK100

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 1,8
100 x 100 x 1,8

9
36

Este revestimento também pode ser encontrado em acabamentos: 

- Borda;
- Rodapé e Soleira.

A linha NewRock foi projetada para áreas molhadas, pois tem textura 
antiderrapante e excelente conforto térmico*. Uma ótima opção para 
revestimento externo, possui três texturas diferentes, todas remetendo à 
pedra natural caxambu.NEWROCK

*Cores escuras proporcionam menor conforto térmico. 

Disponível apenas em cores claras.

Projeto: Arquiteta Silvana Andrade
Foto: Haruo Mikami



Linha: NewRock
Projeto: Arquiteto Fernando Thunm
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CARRARA

Projeto: Ginko Paisagismo
Foto: Cláudio Fonseca

CA101
CA100

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 2,4
100 x 100 x 2,4

13
52

Este revestimento também pode ser encontrado em acabamentos: 

- Borda;
- Degrau.

A linha Carrara destaca-se pela sua beleza e versatilidade, tornando-a 
uma ótima escolha para qualquer estilo de decoração e ambiente. O 
design foi inspirado no mármore Carrara; traz leveza e sofisticação a 
todos os projetos.

*Cores escuras proporcionam menor conforto térmico. 

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.
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EG100
EG101

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 2,4
100 x 100 x 2,4

15,29
52

Este revestimento também pode ser encontrado em acabamento borda.

Elegance é um revestimento único com textura inspirada nos veios da 
madeira. O seu design sofisticado possibilita a criação de ambientes tanto 
descontraídos quanto refinados. ELEGANCE

*Cores escuras proporcionam menor conforto térmico. 

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

Projeto: Arquiteta Karin Ricciardi
Foto: Fábia Mercadante



A SOLARIUM
INVESTE EM INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA

A Solarium investe em tecnologia para desenvolver 
produtos funcionais que atendam às necessidades de 
cada projeto e para garantir a qualidade superior já 
característica de nossos revestimentos cimentícios.

Linha: Lisboa 
Foto: Cláudio Fonseca
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GR100

Código Medidas (cm) Peso (kg)

100 x 50 x 2,4 24,5

Este revestimento também pode ser encontrado em acabamento borda.

A linha Grês foi criada com inspiração na pedra bruta, mas com resistência, 
durabilidade e uniformidade superiores à pedra original. A sua textura é 
perfeita para ambientes que precisam de um toque de rusticidade.GRÊS

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.
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SL100

Código Medidas (cm) Peso (kg)

100 x 100 x 2,5 56

A linha Lisboa possui a beleza da pedra portuguesa, mas com 
a funcionalidade dos revestimentos cimentícios. Além de serem 
antiderrapantes, as placas cimentícias agilizam e facilitam a instalação 
em relação à pedra original.LISBOA

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

LANÇAMENTO

 Projeto: Arquiteto Fernando Thunm
Foto: Cláudio Fonseca
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Projeto: Arquiteto Sérgio Palmeira
Foto: Sagrilo

SI104

Código Medidas (cm) Peso (kg)

100 x 100 x 1,8 39

A linha Sisal foi inspirada na tapeçaria de sisal, podendo revestir piso 
e parede. A sua textura suave não interfere na decoração, agregando 
rusticidade e descontração aos ambientes.SISAL

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.
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A linha Solo Levigato possui uma textura suave com pedriscos aparentes, 
sendo mais uma alternativa de revestimento cimentício antiderrapante. 
Disponível em todas as cores, pode ser aplicada em áreas externas e 
internas.SOLO LEVIGATO

LANÇAMENTO

SL100
SL101
SL104

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 2,2
75 x 75 x 2,2
100 x 100 x 2,2

12
26,5
48

ASH BRANCO CINZA FENDI

FUNGHI MOKA TERRACOTA TRAVERTINO

Projeto: Arquiteta Paula Magnani
Foto: Alessandro Gruetzmacher
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NS100
NS101
NS104

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 2,4
75 x 75 x 2,4
100 x 100 x 2,4

13
29
52

A linha NewSand é uma releitura da Sand, seguindo a tendência de 
aproximação da arquitetura com a natureza. Inspirada nas areias da 
costa brasileira é perfeita para áreas externas, pois sua textura não é 
apenas bela, mas também antiderrapante.NEWSAND

Projeto: Arquiteta Ana Cristina Bahia Todeschini

OFF-WHITE BEGE FUMÊ
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*Produto não apresenta conforto térmico.

TV100
TV101
TV103
TV104

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 2,4
75 x 75 x 2,4
100 x 50 x 2,4
100 x 100 x 2,4

13
29,22
26
52

A Terraviva é ideal para lugares de grande tráfego, pois é antiderrapante 
e muito resistente. Além da grande beleza plástica que mistura tons de 
terra, este produto segue a tendência mundial de revestimentos ecológicos.TERRAVIVA

Projeto: Arquiteto Fernando Thunm
Foto: Raúl Krebes
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TV105
TV106

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 2,4
100 x 100 x 2,4

13
52

A linha Terraviva Compac é ideal para áreas externas, pois é composta 
por pequenas granilhas compactadas com característica antiderrapante. 
O seu destaque vem da beleza das pedras naturais aliada à rusticidade e 
resistência do concreto.TERRAVIVA

COMPAC

CINZA* BEGE

*A linha Terraviva Compac na cor cinza não apresenta conforto térmico.Projeto: Arquiteto René Fernandes
Foto: Alessandro Gruetzmacher

Este revestimento também pode ser encontrado em acabamentos: 

- Borda;
- Degrau e Duplo Degrau;
- Ralo, Rodapé, Soleira e Tabeira. 

BRANCO
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LG101
LG102

Código Medidas (cm) Peso (kg)

150 x 20 x 2,4
150 x 12,5 x 2,4

15,62
9,8

A Legno reproduz a textura da madeira em tacos, revestindo piso e parede. 
Feita de concreto de alta resistência, evita o desmatamento e não gera 
resíduo, representando uma dupla proteção ao meio-ambiente.

Projeto: Arquitetos Márcio Corrêa e Cecília Wernerburg
Foto: Harupo Mikami

PÁTINA AVELÃ

*Produto não apresenta conforto térmico.

LEGNO

ANTICO WENGUÊ ÉBANO



Linha: Legno
Projeto: Arquitetos Márcio Corrêa e Cecília Wernerburg

Foto: Harupo Mikami
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LR101

Código Medidas (cm) Peso (kg)

150 x 20 x 2,4 15,62

A linha Legno Rústico é uma releitura da Legno. Com textura mais 
acentuada, os veios da madeira são reproduzidos de forma mais forte 
garantindo rusticidade e beleza ao ambiente.

Projeto: Arquitetas Clarice Marcuso e Daisy Dias
Foto:  Carlos Edler

PÁTINA AVELÃ

*Produto não apresenta conforto térmico.

ANTICO WENGUÊ ÉBANO

LEGNO
RÚSTICO
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Linha Synapsis, Design de Fernanda Marques

Projeto: Arquiteta Marina Martins

A SOLARIUM
INVESTE EM INOVAÇÃO
E DESIGN

A Solarium é a única empresa de revestimentos cimentícios 
a oferecer linhas assinadas por profissionais renomados 
da arquitetura, design e artes. Acreditamos e investimos 
em talentos nacionais para criar produtos perfeitos para 
quem tem alto grau de exigência estética com qualidade 
comprovada.
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AN500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

40 x 40 x 1,8 6,9

A linha Angular tem ângulos que contrastam com as superfícies suavemente 
abauladas. Assim, diferentes composições para os ambientes poderão ser 
obtidas ao se mover as peças. ANGULAR

Disponível apenas em cores claras.

Projeto: Arquiteta Lídia Maciel
Foto: Carlos Edler

Renata Rubim
Design de
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CT500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

47 x 47 x 2,8 8,4

Com os seus relevos de inspiração têxtil e premiada com o iF Design, 
a linha Catavento traz a sensação de movimento para os ambientes 
acompanhando uma tendência mundial por volumes e elementos 
tridimensionais.

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

Projeto: Arquiteto Claudio Gioda Jr.

CATAVENTO
Renata Rubim

Design de
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VT500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

33 x 33 x 11 11,8

Criado pelo arquiteto Arthur Casas, o Cobogó Votú permite a circulação 
de ar sem abrir mão da privacidade, pois impede praticamente toda a 
visibilidade. A peça de revestimento cimentício pode ser usada em áreas 
externas e internas com sucesso.

Disponível na cor branca.

COBOGÓ VOTÚ

LANÇAMENTO

Projeto: Arquiteta Camila Klein
Foto: Alessandro Gruetzmacher

Arthur Casas
Design de
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Linha: Cobogó Votú
Projeto: Arquiteta Jóia Bergamo

Paisagismo: Ricardo Pessuto
Foto: Alessandro Gruetzmacher
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LU500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

40 x 40 x 4 12,5

A linha Cobogó Luna permite diferentes paginações do elemento vazado, 
sendo que a inspiração para a sua criação veio da pesquisa dos efeitos 
gerados da superposição das formas côncavas e convexas do mesmo 
objeto.

Disponível na cor branca.

COBOGÓ LUNA

Projeto: Arquiteto René Fernandes
Foto: Alessandro Gruetzmacher

Décio de Lima Beck
Design de
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Linha: Cobogó Luna
Projeto: Arquiteta Juliana Santana
Foto: Haruo Mikami
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AT500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

40 x 40 x 6 15,09

O Cobogó Atoll é premiado com o iF Design e com o Brasil Design 
Awards. Uma inovação em cobogó, a peça permite iluminação natural e 
circulação de ar.

Disponível na cor branca.

COBOGÓ ATOLL

Projeto: Arquiteto Leo Shehtman
Foto: Mariana Orsi

Renata Rubim
Design de
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Linha: Cobogó Atoll
Projeto: Arquiteto Leo Shehtman

Foto: Mariana Orsi
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CO500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

12,5 x 12,5 x 2
(espessura variável de 1,1 a 2cm)

0,45

A linha Corner possui um design contemporâneo criando inúmeras 
possibilidades de paginação. Com elevação diagonal partindo de um dos 
cantos e diferenças de espessura, é possível mudar o visual do revestimento 
apenas com a rotação das placas.

Projeto: Arquiteto Paulo Hoffmeister
Foto: Claudio Fonsceca

CORNER

ASH MOKA COAL
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CR500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 1,2 6,35

Inspirada nos anéis de crescimento de árvores, a linha Craft possui uma 
textura ideal para revestir paredes com charme e criatividade.

Projeto: Arquitetas Vanessa Rosset e Simone Rozssany

CRAFT

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

Heloísa Crocco
Design de
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DE500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 2,4
(espessura variável de 1,3 a 2,4cm)

8,30

A linha Denali foi desenvolvida para fazer uma alusão do encontro de 
pequenos picos rochosos. Para isso, ela foi criada com nove triângulos 
geometricamente calculados com alturas diferentes para gerar movimento 
e sombra.DENALI

Disponível apenas em cores claras.

Ana Maldonado
Design de
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IL500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 25 x 2,4
(espessura variável de 1,2 a 2,4cm)

4,69

A linha Illusione tem um grande diferencial: o efeito de luz e sombra 
devido à elevação de um dos lados que cria um elegante movimento e 
contraste nos ambientes.

Projeto: Paisagista Roberto Riscala

ILLUSIONE

Disponível apenas em cores claras.

Renata Rubim
Design de
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MU500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

30 x 60 x 2 8,4

O Revestimento Murale lembra a textura do granito bruto cortado com 
talhadeira, tendo sido desenhado especialmente para revestir paredes. 
Além de esteticamente charmoso e ecologicamente correto, tem rapidez 
de colocação e fácil manutenção em comparação com a pedra natural.

Projeto: Fatto Arquitetura

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

MURALE
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MU501

Código Medidas (cm) Peso (kg)

26 x 60 x 1 4,11

A Murale Línea é uma variação da linha Murale com uma aparência 
mais suave. Dessa forma, ela pode ser utilizada em ambientes internos 
com grande efeito plástico.

Projeto: Arquiteta Cilene Lupi
Foto: Fábia Mercadante

MURALE LÍNEA

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.
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A linha Pixel, assinada pela arquiteta Fernanda Marques, é mais uma 
opção de revestimento cimentício versátil, acessível e conceitualmente 
forte para a construção civil. Composto por cinco elementos de formato 
hexagonal que podem contar com motivos geométricos impressos em baixo 
relevo, possibilita o máximo de customização com formas tridimensionais 
desenhadas digitalmente.

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

LANÇAMENTO

PIXEL

PXA500
PXB500
PXC500
PXD500
PXE500

Código Medidas (cm)*

R 9,2 / Espessura 2,0
R 9,2 / Espessura 2,0
R 9,2 / Espessura 2,0
R 9,2 / Espessura 2,0
R 9,2 / Espessura 2,0

Peso (kg)

0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

Medidas relevo (cm)

Sem relevo
R 1,5
R 3,5
R 5,0
R 6,5

* Hexágono regular: lado igual ao raio do círculo = 9,2cm

PXA500

PXB500

PXC500

PXD500

PXE500

Fernanda Marques
Design de
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Vencedora do prêmio Bornancini, a linha Ruído simula o efeito do 
papel amassado em parede. As peças têm quatro texturas distintas que 
apresentam padrões complementares, compondo um efeito de movimento 
irregular no volume.

Projeto: Arquitetas Cristina Campos e Mariana Lombardi

RUÍDO

RU500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 1,6 10

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

Ana Maldonado
Design de
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A linha Synapsis é assinada pela renomada arquiteta Fernanda Marques. 
Seguindo seu conceito de customização, apresenta três componentes que 
podem ser combinados livremente no revestimento de superfícies. Muito 
versátil e contemporâneo tem possibilidades de criação praticamente 
ilimitadas.

Projeto: Arquiteto André Alf
Foto: Haruo Mikami

SYNAPSIS

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

SYA500

SYB500

SYC500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

21,1 x 12,2 x 3
(espessura variável de 1 a 3cm)

19,9 x 26,3 x 3
(espessura variável de 1 a 3cm)

25,7 x 22,3 x 3
(espessura variável de 1 a 3cm)

0,47

0,75

1,15

SYA500

SYB500

SYC500

Fernanda Marques
Design de
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POSSIBILIDADES DE PAGINAÇÃO

Paginação 1

Paginação 2

Paginação 3

Paginação 4

SYA500SYB500

SYC500SYA500SYA500 SYA500 SYC500 SYC500

SYC500SYA500
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Linha: Synapsis
Projeto: Arquiteta Liana Santana

Foto: Ricardo Damito



96 97

WAW500 
WAF500

Código Medidas (cm) Peso (kg)

80 x 20 x 1,1
80 x 20 x 1,1

6,8
5,75

A linha Wave é composta por duas placas, uma retangular lisa e outra 
em relevo ondulado, remetendo ao volume e sinuosidade das ondas. 
Perfeita para ambientes modernos e descontraídos, proporciona diversas 
possibilidades de paginação para valorizar o ambiente.WAVE

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

Projeto: Arquiteta Sandra Brito
Foto: Haruo Mikami
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Atenta à onda verde que invade o planeta, a 

Solarium possui uma gama de revestimentos 

cimentícios sofisticados e de grande beleza para 

revestir grandes áreas de forma permeável. 

Assim, a Solarium traz ao mercado linhas de 

revestimentos cimentícios que possibilitam aos 

profissionais criar ambientes diferenciados e 

funcionais.
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A linha Drenaggio faz parte da tendência mundial de revestimentos 
cimentícios ecológicos e de conservação da natureza. Permeável, com 
textura antiderrapante, é ideal para aplicação em jardins, estacionamentos 
e áreas abertas em geral. DRENAGGIO

DRE100*
DRE102**
DRE103***

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 5
12,25 x 24,5 x 8
24,5 x 24,5 x 8

26,5
5,09
10,18

BEGE CINZA TERRACOTA

Indicado para áreas de estacionamento e calçamento.
* Apenas veículos leves. ** Trânsito pesado e rampa. *** Trânsito moderado e rampa.

Projeto: Arquiteta Rejane Terezinha Treis Weissheimer
Foto: Claudio Fonsceca
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A linha Ellos, vencedora de um prêmio Bornancini de design, é perfeita 
para calçadas, jardins e entradas de garagens. Com desenho exclusivo e 
versátil, é possível criar nove combinações diferentes de paginação com 
as peças.

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

ELLOS

Projeto: Arquiteta Cilene Lupi
Foto: Fábia Mercadante

EL100

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 4 13,3

Renata Rubim e Débora Lacroix
Design de
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A linha Permeare foi desenvolvida para utilização em áreas que necessitam 
de permeabilidade e seu formato permite a criação de diferentes 
paginações, possibilitando efeitos interessantes e variados.

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

PERMEARE

PM100

Código Medidas (cm) Peso (kg)

50 x 50 x 4 13,8

Projeto: Arquitetas Schirley Patricia Loureiro e Margareth Ribeiro

Renata Rubim
Design de
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PG100

Código Medidas (cm) Peso (kg)

29 x 40 x 4 5,8

A linha Praga é premiada com o iF Design, tendo formato orgânico 
inspirado na cidade homônima. As peças podem ser encaixadas 
perfeitamente, criando um grande número de possibilidades de paginação. 

Disponível em todas as cores presentes na tabela de referências.

PRAGA

Projeto: Arquiteto Andre Caricio

Renata Rubim
Design de
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RECOMENDAÇÕES DE USO

Os produtos Solarium são revestimentos de concreto de alto desempenho, sendo 
produtos sofisticados, com requinte e peculiaridades.

Os revestimentos cimentícios Solarium são placas à base de cimento branco 
estrutural, utilizadas para revestimentos de pisos e paredes. Sua aplicação pode 
ser feita em áreas internas e externas dependendo do item adquirido.

As placas cimentícias Solarium têm excelente desempenho térmico 
(atérmicas), absorvem menos calor que os demais produtos utilizados em 
áreas externas expostas ao sol. Como em qualquer material, as cores escuras 
aquecem mais do que as cores claras. As cores consideradas claras na Cartela 
Solarium® são : BRANCO, TRAVERTINO, GELO (peças SLIM), CINZA 
e FENDI, inclusive as cores BRANCA e BEGE na textura TERRAVIVA 
COMPAC. O Branco é a cor tem melhor desempenho térmico e Fendi a 
de menor desempenho, dentre as cores CLARAS. As cores consideradas 
escuras na Cartela Solarium são: TERRACOTA, FUNGHI, ASH, MOKA, 
COAL e COKE. As linhas LEGNO, TERRAVIVA, NEWSAND e SOLO 
LEVIGATO têm composição diferenciada que as tornam condutoras de 
calor, não tendo por característica um bom desempenho térmico.

As peças são produzidas de forma artesanal; por esse motivo, cada peça 
pode apresentar pequenas variações de espessura, textura e cor.

Os pigmentos são adicionados durante a elaboração da massa e atendem a Norma 
ASTM C979 referente a resistência a raios ultravioletas (UV). Nos produtos 
coloridos à base de Resina Pigmentada, como as Linhas LEGNO e URBANA 
COKE, é aceitável a ocorrência de desbotamento superficial, controlado com 
manutenção à base de cera em intervalos regulares e eventual reaplicação de 
Resina Pigmentada.

Em intervalos que serão definidos pelas condições de uso do produto, intensidade 
de trafego e a correta manutenção de rotina, poderá ser necessário refazer a 
proteção original de seu SOLARIUM, reaplicando a Resina de Proteção.

ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO

*Apenas para as linhas Slim Basic e Slim Classic.
As cores impressas nesse catálogo são apenas referências.

Cores escuras

ASH MOKA COAL COKE TERRACOTA FUNGHI

Cores claras

BRANCO TRAVERTINO GELO* CINZA FENDI

Produtos SOLARIUM podem ser utilizados para revestimentos de pisos e paredes, 
sejam internos ou externos, dependendo do item adquirido.

Quando o piso for assentado em áreas de Cozinha, Banheiros, Churrasqueiras é 
RECOMENDADO que as placas sejam tratadas com Resina de Poliuretano.

Na instalação de pisos comerciais, restaurantes, lojas e quaisquer outros sujeitos 
a tráfego intenso de pedestres e equipamentos é OBRIGATÓRIO o uso de Resina 
Poliuretano.

A SOLARIUM NÃO RECOMENDA o uso de placas cimentícios em pisos 
de BOX DE CHUVEIRO visto que o grau de produtos químicos utilizados em 
higiene pessoal como shampoos, cremes e colorantes é elevado e impossível de 
controlar, bem como são locais onde os produtos de faxina tendem a ser mais fortes 
e agressivos podendo comprometer as características originais do piso.

REFERÊNCIAS DE CORES
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SUSTENTABILIDADESOBRE A SOLARIUM®

Tradição, qualidade, inovação, sofisticação e beleza.

Estes são os adjetivos que definem os produtos da Solarium.

Grupo industrial nacional que atua desde 1997 na fabricação de revestimentos 
cimentícios artesanais, refratários (com baixa absorção térmica) e ecologicamente 
corretos. Com sedes em Porto Alegre/RS, São Bernardo do Campo/SP, Rio de 
Janeiro/RJ, Brasília/DF e Recife/PE, é pioneira no Brasil, possuindo patente 
nacional e a única com produtos testados pelo Instituto Tecnológico Falcão 
Bauer.

Modelo em gestão, com métodos gerenciais seguindo a metodologia japonesa 
de TQC, a Solarium prima à qualidade, atendimento e na sua atenção ao meio 
ambiente. A inovação e pesquisa constantes da Solarium possibilitam oferecer 
produtos de melhor qualidade atendendo aos mais requintados projetos 
arquitetônicos e tendências internacionais.

Investe no talento de designers nacionais e tem linhas com formatos e acabamentos 
exclusivos, inclusive reconhecidos por prêmios de design de relevância nacional 
e internacional.

Empresa reconhecida seis vezes com o prêmio Top of Mind, como marca de pisos 
cimentícios mais lembrada, e, em 2015, também foi  premiada como Empresa 
Cidadã, destaque concedido especialmente às companhias que, além do foco no 
negócio, apresentam uma preocupação importante referente ao meio-ambiente, 
à comunidade e seu grupo de colaboradores.

Os produtos Solarium são perfeitos para quem tem alto grau de exigência estética 
e quer produtos de alto nível com qualidade comprovada e diferenciação.

Os revestimentos Solarium são, por si só, ecologicamente corretos, por seu processo 
de fabricação artesanal não ser poluente. Uma das principais razões para isto é que 
as placas cimentícias curam sem auxílio de fornos, o que propicia dois grandes 
benefícios: não se utiliza de nenhuma fonte de energia extra (elétrica, gás ou carvão) 
e não se expelem gases poluentes na atmosfera.

Acreditamos que preocupação ecológica é obrigação para uma empresa que deseja 
crescer de maneira sustentável, assim como é dever da mesma atingir suas metas 
econômicas, sem descuidar da sociedade. Seguindo este conceito, a Solarium tem 
participado em várias ações sociais, destacando-se:

A constante preocupação com a segurança dos seus colaboradores bem como todos 
os públicos com quem se relaciona, promovendo programas como: SIPAT – Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho; e treinamentos específicos voltados 
a segurança, prevenção e combate a incêndios;

Oferece aos funcionários Matriz de Capacitação para todos que buscam o 
aprimoramento profissional na sua área de interesse;

Sala de recreação e descanso para os colaboradores com disponibilidade de uso da 
Internet para o horário do almoço;

A receita obtida com reciclagem é toda revertida em ações como festas e recreação 
para os funcionários e seus familiares;

Doação de parte do material reciclado à cooperativas de coleta seletiva, atendendo 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Estas são apenas algumas ações da Solarium no intuito de entregar ao mercado um 
produto de alta qualidade, com o menor impacto possível ao meio ambiente, sempre 
com muita responsabilidade e respeito à sociedade.

Adicionalmente consulte nosso Catálogo Corporativo.
P R Ê M I O

E M P R E S A

C I D A D Ã

2010 a 2015 2015 2012 a 2014 2009 a 2010 2016



Porto Alegre - RS (51) 3347.1887

São Bernardo do Campo - SP (11) 4043.3721

Brasília - DF (61) 3233.0558

Recife - PE (81) 3461.3735

Rio de Janeiro - RJ (21) 98235.3635

Central de Atendimento 0800 774 4747
www.solariumrevestimentos.com.br
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