
MAAMI HOME
Mármore com design

Durante séculos, os artesãos de pedra portugueses moldaram a herança 
cultural do país, transformando esta antiga habilidade numa arte. Na MAAMI 
HOME todos são apaixonados pela flexibilidade e minimalismo da pedra 
mármore, conferindo-lhe múltiplas combinações desenhadas à medida das 
necessidades individuais de cada cliente. 
Na MAAMI a elegância do mármore é combinada com o design funcional, que 
permitem a criação de ambientes únicos e orientados para a sofisticação de 
qualquer ambiente. Aliando a tecnologia com a mestria dos artesãos a MAAMI 
HOME cria peças exclusivas que conciliam conforto, funcionalidade e arte.

REAL SABOARIA
A exclusividade das fragrâncias

Desde sabonetes, champôs e velas, a Real Saboaria procura a inspiração 
das suas fragrâncias na natureza, juntando os aromas, as cores e texturas 
para criar um produto que permita uma experiência sensorial e única. Cada 
produto é pensado para o cliente e na sua necessidade de contribuir para um 
ambiente sustentável. Cada coleção é orientada para contar uma história e 
sentir um cheiro de Portugal!
A preocupação em manter a sua essência procurando que os recursos 
naturais e a biodiversidade sejam conservados, as plantações sejam 
responsáveis e os ingredientes cuidadosamente selecionados, levam-na a 
apostar na certificação (RSPO e ISO 22716:2007), sendo ainda membro da 
1% for the Planet.

REVIGRÉS
Soluções personalizadas e exclusivas

A flexibilidade para oferecer soluções adaptadas às especificidades de cada 
projeto é o foco principal da atividade da Revigrés e um dos seus pilares 
estratégicos.
Apresenta uma vasta gama de revestimentos e pavimentos cerâmicos, 
utilizados em áreas interiores ou exteriores, públicas ou residenciais e áreas 
de tráfego intenso.
A sua oferta à medida, desenvolvida para cumprir a visão dos seus clientes 
e parceiros, reveste o mundo com histórias, inspiração e arte. Aliando o 
design à inovação, os seus produtos estão presentes em mais de 50 países, 
em obras exclusivas como a Basílica La Sagrada Família, em Barcelona, e o 
Harrods, em Inglaterra (com a Coleção Cromática); e estações de metro em 
Madrid e Lisboa.

ROC2C
A paixão pela calçada portuguesa

A ROC2C oferece soluções de consultoria, fornecimento e aplicação de calçada 
portuguesa, desenvolvendo projetos “chave na mão”, com elevados níveis de 
exigência e customização, através da arte dos seus mestres calceteiros. 
Inovando na forma de trabalhar a pedra, a ROC2C procura valorizar e difundir 
a tradição da calçada portuguesa, da extração à execução.
Trabalhando com clientes finais e arquitetos de renome como Álvaro Siza 
Vieira e Eduardo Souto Moura em criações à medida, a ROC2C está presente 
em espaços como “#House #1.130”, “The Lake Spa Resort”, “Convento de 
Santa Maria de los Reyes”, “Bom Sucesso Design Resort, Leisure & Golf” e 
“Three on Abbott”.

+ saiba mais

+ saiba mais

+ saiba mais

© Todos os direitos reservados AICEP 2021.
Caso não pretenda receber esta newsletter Cancele a subscrição.

+ saiba mais

#03 Customização

https://www.onepercentfortheplanet.org/
https://maamihome.com/
https://maamihome.com/
https://revigres.pt/
https://www.roc2c.com/
https://www.facebook.com/aicepPortugal
https://www.linkedin.com/company/aicep-portugal-global/
https://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
mailto:aicep%40portugalglobal.pt%20?subject=Remover%20Subscri%C3%A7%C3%A3o%20de%20Newsletter
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
https://realsaboaria.com/
https://www.portugalnaturally.pt/pt

