
UM NOVO CONCEITO
EM SUPERFÍCIES



A IMPORT STONES nasceu de uma idéia conceitual 
inovadora: mais que um produto, nós oferecemos a você 
uma EXPERIÊNCIA!

Somos profissionais ESPECIALIZADOS com vasta experiência 
no ramo, e contamos com parceiros e fornecedores de grande 
referência a nível local, nacional e internacional.

Posicionar-se como referência de 
qualidade, inovação e segurança 
dentro do mercado de arquitetura 
e decoração nacional, contribuindo 
para evolução de padrões e 
conceitos.

Oferecer excelência em produção, 
comercialização e serviços em 
supe�ícies naturais e tecnológicas, 
apresentando soluções tradicionais 
e inovadoras, com total garantia de 
qualidade.

Priozirar a ética nas relações comerciais, 
honrando compromissos com clientes e 
mantendo uma atmosfera agradável e 
positiva entre colaboradores e parceiros, 
com foco permanente na esfera 
sócio-ambiental.

VISÃO

MISSÃO

VALORES



A linha de supe�ícies naturais da IMPORT STONES é dividida nas 
coleções Origem Brasilis, Decor Brasilis, Luxor Brasilis, Luxor Brasilis 
Lumina, Exótico Brasilis Dádivas da Terra,  Exótico Brasilis Jóias da 
Chapada,  Exótico Brasilis Ouros de Minas, Exótico Brasilis Caprichos 
do Se�ão, Decor Impo�, Luxor Impo� Tesouros do Velho Mundo e 
Luxor Impo� Lumina, sendo compostas pelos tipos abaixo:

SURFACES
NATURAL

São rochas carbonáticas, divididas 
em: Sedimentares que incluem os 
Limestones e Trave�inos, e as 
Metamó�icas que são mármores 
propriamente ditas.

Mármores

São rochas magmáticas, com 
composição de qua�zo, feldspatos e 

micas. Apresentam maior durabilidade 
e resistência em relação aos mármores, 

com padrões estéticos diferenciados.

Granitos

São rochas de granulação fina à média 
com grãos de qua�zo, cimentados por 

material silicoso, ferruginoso ou 
carbonático. São em geral porosos e 

resistentes ao desgaste abrasivo.

Arenitos

São derivados de sedimentos arenosos, 
formadas por grãos de qua�zo 
recristalizados. São normalmente muito 
fraturados, com aspecto pigmentar 
característico e exótico.

Qua�zitos

Mais conhecida como pedra-sabão, 
tem a característica de aceitar altas 
temperaturas (até 1500oC) e reter 
calor. Indicada para lareiras, fornos, e 
bancadas de cozinha.

Esteatitos



A linha de supe�ícies tecnológicas da IMPORT STONES está 
baseada nas melhores marcas internacionais. Com seus grandes 
formatos de até 336x160 cm, as possibilidades de design são infinitas 
para aplicações em cozinhas, banheiros, pisos, piscinas, paredes e 
fachadas. São bastante resistentes a riscos, abrasão, manchas, 
choque térmico e de fácil limpeza. São pe�eitas para áreas externas, 
têm grande versatilidade e estabilidade de cor.

SURFACES
TECHNO

Supe�ícies sinterizadas sob altíssimas  
condições de temperatura e pressão, 
numa fusão de elementos que tomam 
uma nova forma mineral. São produtos 
com total garantia de fábrica. 

Ascale   Espanha | Placas de 320x160cm 
Espessuras de 3 e 5mm. 

Dekton   Espanha | Placas de 320x144cm 
Espessuras de 4, 8, 12, 20 e 30mm.

Lapitec   Itália | Placas de 336x150cm 
Espessuras de 12 e 20mm.

Techlam   Espanha | Placas de 326x160cm 
Espessuras de 3, 5 e 12mm.

Ultracompactas

Supe�ícies compostas em mais de 90% 
por qua�zo, com resina de poliéster e 
pigmentos, num processo industrial de 
vibro-compressão.

Produtos com garantia de fábrica. 

Qua�zforms   Alemanha

Qua�zostone   China

Silestone   Espanha

Topzstone   Itália

Qua�zo

Produtos produzidos sob 
vibro-compressão com baixa porosidade.

Supernano   Absorção nula de liquídos e 
brilho intenso. Resistente a calor, impacto, 
riscos, manchas e químicos. Tem baixo 
custo de manutenção.

Aglostone   Opções em várias cores e 
baixa absorção de água.

Vidro | Mármore



A IMPORT STONES, além de uma gama de produtos 
superespeciais, também oferece serviços de montagem, 
limpeza e manutenção. Confira:

Assentamento

Polimento

Impermeabilização

Tira-manchas

Restauração

Oferecer ao cliente 
um serviço super- 
diferenciado e um 
produto irretocável, 
em todas as etapas 
desde o contato ao 
pós-venda.”

NOSSOS
SERVIÇOS



PORTFÓLIO DE PRODUTOS
Utilize o QRCode ao lado e faça o download 
do po�ólio com a  linha completa de  
supe�ícies naturais e tecnológicas com 
fotos, caractéristicas e tamanhos disponíveis.

FICHA
TÉCNICA

Superfícies    DurabilidadeResistências  

  Bactérias   Calor  Químicos   Manchas   Riscos  Rachaduras    

Granitos  
 Claros   +++   +++   ++   ++   +++   +++   +++  
 Escuros   +++   +++   ++   +++   +++   +++   +++  

Mármores  
 Claros  ++   ++   +   +   +   +   ++  
 Escuros   ++   ++   +   ++   +   +   ++  

Quartzitos

Sensa  ++++  +++  ++++  ++++  +++  +++  ++++

  
 Claros   +++   ++++   ++   +++   +++   +++   ++++  
 Escuros   +++   ++++   +++   +++   +++   +++   ++++  

Vidro Mármore 
 Aglostone (Prime)  +   +   +   +   +   ++   +  
 Supernano   +++++   +++   ++++   +++++   ++++   ++   +++  

Quartzos  

 QuartzForms   ++++   ++   ++++   ++++   ++++   ++++   ++++  
 QuartzoStone   ++++   ++   ++++   ++++   ++   ++++   ++++  
 Silestone   ++++   ++   ++++   ++++   ++++   ++++   ++++  
 TopZStone   ++++   ++   ++++   ++++   ++++   ++++   ++++  

Ultracompactos 
 Antonella   +++++   ++++   ++++   +++++   ++++   +++   ++++  
 Dekton   +++++   ++++   +++++   +++++   +++++   +++   +++++  
 Lapitec   +++++   ++++   +++++   +++++   +++++   +++   +++++  

ESPAÇO CONCEITO
Alameda das Espatódeas, 555  |  Caminho das Árvores

Salvador  |  Bahia  |  CEP 41820-460

[+55 71] 99903.7453


