3 COLORS
3 sizes
3 surfaces

Unique is a stunning Collection of
unglazed double and triple-loaded
porcelain stoneware. It offers an
endless number of concrete plates with
incomparable raw touch and ultimate
design.
This exclusive Collection achieves the
real identity of concrete through a very
ingenious production process.
It starts with the double-loading
operation
made
with
powder
homogenization and hiper granulometry
reduction, providing a grain diameter
with less than 150μm. When producing
UNIQUE BE and UNIQUE BS a third
loading is applied using GRT-Grain
Repulsion Technology®.
As a result, we get a very compact
powder pressed by hydraulic isostatic
vertical presses with more than 500
kgf/cm2. Pieces are then shaped
through a high-speed mechanical
process and fired in an extra long cycle
at the temperature of 1230ºC.
Automatic squaring and rectification
operations are finally performed in
all pieces to guarantee squareness,
monocaliber and modularity.

Unique é uma Coleção deslumbrante
feita em grés porcelânico não
esmaltado
de
duplo
e
triplo
carregamento. Este produto oferece
um número infinito de placas de betão
com um toque cru inigualável e um
design de vanguarda.
Trata-se de uma Coleção exclusiva
que alcança a verdadeira identidade
do betão através de um processo de
produção altamente inovador.
Tudo começa com a operação de
duplo carregamento feita depois
da homogeneização do pó e da
hiper-redução granulométrica, de
onde resulta um grão com diâmetro
inferior a 150μm. Ao produzir a
UNIQUE BE e a UNIQUE BS é feito um
terceiro carregamento com recurso à
tecnologia de repulsão granulométrica,
GRT – Grain Repulsion Technology®.
O fino pó obtido é sujeito a uma força
de 500 kgf/cm2 através de operações
de prensagem com recurso a prensas
hidráulicas isostáticas verticais. As
peças são posteriormente modeladas
através de um processo mecânico de
alta velocidade e cozidas em ciclo extra
longo à temperatura de 1230ºC.
Por fim são realizadas as operações de
esquadratura e rectificação por forma
a garantir um só calibre, esquadria e
modularidade.

unique native bs
59,7x119cm + iron decoration kit

unique
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unique
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UNI Q UE

unique COLLECTION

unique COLLECTION

walls: unique native bs
89x89cm + iron decoration kit
unique
floor: unique native
mt 89x89cm
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unique
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unique COLLECTION

unique native bs
59,7x119cm + stainless steel decoration kit
unique

unique
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unique COLLECTION

wall: unique native bs
59,7x59,7cm + IRON fixing kit

unique

unique
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unique COLLECTION

walls: unique black bs
59,7x119cm + stainless steel fixing kit
floor: unique white mt
59,7x59,7cm

unique

unique
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unique COLLECTION

A natural and smooth surface with an
incomparable raw touch given by the
thin powder used on the double-loading
process. Each UNIQUE MT plate is
individually designed using a random
system that brings the unrepeatability and uniqueness of nature to our
day-to-day living.
This product is a completely unglazed
porcelain tile suitable for all possible
applications, walls and floors, mainly for
those with high traffic exposure.

unique white
59,7x119cm 24”x47”

59,7x59,7cm 24”x24”

mt

mt

MT

89x89cm 35”x35”

Uma superfície macia e natural com um
incomparável toque cru proporcionado
pelo finíssimo pó utilizado no processo
de duplo carregamento. Cada placa
UNIQUE MT é desenhada individualmente usando um sistema aleatório
que transporta para o nosso quotidiano
o carácter único e singular da natureza.
Como se trata de um produto
completamente
não
esmaltado,
em grés porcelânico, é adequado
a qualquer tipo de aplicação,
revestimento e pavimento, sobretudo
para locais onde existe uma grande
exposição ao trafego.

mt

mt matt | mate

complementarypieces
ROUNDeD step
degrau boleado

29,7x59.7cm 12”x24”

MT
MATT
MAtE

10,8 mm

unique

grooved rounded step
degrau sulcado boleado

29,7x59.7cm 12”x24”

step with riser piece
degrau com espelho

grooved step with riser piece
degrau sulcado com espelho

skirting
rodapé

29,7x59.7cm 12”x24”

29,7x59.7cm 12”x24”

7x59.7cm 3”x24”
7x89cm 3”x35”

monocaliber and fully modular for all sizes [2mm joint]
monocalibre e totalmente modular para todos os formatos [2mm joint]

unique
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unique native

unique black

MT

59,7x119cm 24”x47”

59,7x59,7cm 24”x24”

59,7x119cm 24”x47”

59,7x59,7cm 24”x24”

mt

mt

mt

mt

89x89cm 35”x35”

89x89cm 35”x35”

mt

mt

mt matt | mate

mt matt | mate

complementarypieces

complementarypieces

ROUNDeD step
degrau boleado

29,7x59.7cm 12”x24”

grooved rounded step
degrau sulcado boleado

29,7x59.7cm 12”x24”

step with riser piece
degrau com espelho

29,7x59.7cm 12”x24”

grooved step with riser piece
degrau sulcado com espelho

29,7x59.7cm 12”x24”

skirting
rodapé

ROUNDeD step
degrau boleado

7x59.7cm 3”x24”

29,7x59.7cm 12”x24”

grooved rounded step
degrau sulcado boleado

29,7x59.7cm 12”x24”

step with riser piece
degrau com espelho

grooved step with riser piece
degrau sulcado com espelho

skirting
rodapé

29,7x59.7cm 12”x24”

29,7x59.7cm 12”x24”

7x59.7cm 3”x24”
7x89cm 3”x35”

7x89cm 3”x35”
monocaliber and fully modular for all sizes [2mm joint]
monocalibre e totalmente modular para todos os formatos [2mm joint]

unique

MT

monocaliber and fully modular for all sizes [2mm joint]
monocalibre e totalmente modular para todos os formatos [2mm joint]

unique
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unique COLLECTION

unique white
59,7x119cm 24”x47”

59,7x59,7cm 24”x24”

be

be

be

An amazing surface with an exquisite
three dimensional effect that brings
concrete imperfections alive, bubbles,
sheens and salt migration spots are
the result of the GRT – Grain Repulsion
Technology® used on the third loading.
UNIQUE BE is a distinctive product
made of unglazed triple-loaded
porcelain specially designed to be
applied in interior and exterior walls.

89x89cm 35”x35”

It’s advisable the use of joints without
grout. We recommend at least a 2mm
joint.

Uma superfície incrível com um efeito
tridimensional único que transmite as
verdadeiras imperfeições do betão,
bolhas, brilhos e manchas de migração
de sais, são o resultado da Tecnologia
de Repulsão Granulomética, GRT Grain Repulsion Technology® utilizada
no terceiro carregamento.
UNIQUE BE é um produto muito
particular, composto por peças em grés
porcelânico não esmaltado, concebido
para aplicações de revestimento, tanto
interior como exterior.

be

É aconselhável o uso de junta
sem
argamassa
de
selagem.
Recomendamos uma junta de pelo
menos 2mm.

be béton | betão

bE

10,8 mm

béton
unique
betão18

monocaliber and fully modular for all sizes [2mm joint]
monocalibre e totalmente modular para todos os formatos [2mm joint]

unique
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unique native

unique BLACK

be

59,7x119cm 24”x47”

59,7x59,7cm 24”x24”

59,7x119cm 24”x47”

59,7x59,7cm 24”x24”

be

be

be

be

89x89cm 35”x35”

89x89cm 35”x35”

be

be

be béton | betão

be béton | betão

monocaliber and fully modular for all sizes [2mm joint]
monocalibre e totalmente modular para todos os formatos [2mm joint]

monocaliber and fully modular for all sizes [2mm joint]
monocalibre e totalmente modular para todos os formatos [2mm joint]

unique

be

unique
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unique COLLECTION

An incomparable surface full of
concrete
imperfections,
bubbles,
sheens and salt migration spots, made
with the use of GRT – Grain Repulsion
Technology®. UNIQUE BS is produced
with four milled holes reminding us
the concrete formwork performed
with wood and hooks by artisans and
builders.
UNIQUE BS is a product made of
unglazed
triple-loaded
porcelain
designed for interior and exterior wall
coverings. It can be supplied with two
fixing-kits one in stainless steel and
another in iron. It is also possible to be
supplied with the same hardware but
only for decorative purposes.

unique white
59,7x119cm 24”x47”

59,7x59,7cm 24”x24”

BS

BS

bs

89x89cm 35”x35”

It’s advisable the use of joints without
grout. We recommend at least a 2mm
joint.

Uma superfície ímpar, imperfeita como
o betão, com bolhas, brilhos e manchas
de migração de sais que resultam da
utilização da Tecnologia de Repulsão
Granulomética, GRT - Grain Repulsion
Technology® utilizada no terceiro
carregamento. UNIQUE BS é produzida
com quatro furos lembrando-nos a
cofragem do betão realizada, com
madeira e ganchos metálicos, pelos
artesãos e construtores.

BS

UNIQUE BS é um produto em
grés porcelânico não esmaltado
de tripa-carga concebido para
revestimento interior e exterior. Pode
ser fornecido com dois kits de fixação
ou em ferro. Esse mesmo sistema
também está disponível apenas para
efeitos decorativos.
É aconselhável o uso de junta
sem
argamassa
de
selagem.
Recomendamos uma junta de pelo
menos 2mm.
bs béton smart | betão smart

bs

10,8 mm

béton
smart
unique
betão22smart

monocaliber and fully modular for all sizes [2mm joint]
monocalibre e totalmente modular para todos os formatos [2mm joint]

unique
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uniquenative

unique BLACK

bs

59,7x119cm 24”x47”

59,7x59,7cm 24”x24”

59,7x119cm 24”x47”

59,7x59,7cm 24”x24”

BS

BS

BS

BS

89x89cm 35”x35”

BS

bs

89x89cm 35”x35”

BS

bs béton smart | betão smart

bs béton smart | betão smart

monocaliber and fully modular for all sizes [2mm joint]
monocalibre e totalmente modular para todos os formatos [2mm joint]

monocaliber and fully modular for all sizes [2mm joint]
monocalibre e totalmente modular para todos os formatos [2mm joint]

unique

unique
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UNIQUE

UNIQUE

bs

fixingparts
1

bs

fixingkits

STAINLESS STEEL BOLT CAP
TAMPA DE PARAFUSO EM AÇO INOX

5

IRON SCREW
PARAFUSO EM FERRO
40mm
8mm

32mm

iron
ferro

STAINLESS STEEL
AÇO INOX

6+2+5+4

1+2+3+4

M5
22mm

4mm
7,5mm

6

IRON bolt cap
tampa de PARAFUSO EM FERRO

7mm

2

PLASTIC RING
ANILHA EM PLÁSTICO

22mm

18mm

4mm
8mm

7,5mm
7mm

1mm

3

STAINLESS STEEL SCREW
PARAFUSO EM AÇO INOX
40mm
8mm

7

PLASTIC STOPPER
FIXADOR EM PLÁSTICO
18mm

32mm

M5

4

decorationkits
PLASTIC SLEEVE
BUCHA PLÁSTICA
40mm
O 4,5 - 6

unique

1mm

iron
ferro

STAINLESS STEEL
AÇO INOX

6+2+7

1+2+7

unique
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TECHNICALFEATURES

fixinghole

technical features:
dados técnicos:

standards
specifications
valores da norma

unique collection
average values
valores médios

Length and width tolerance
DESVIO MÁXIMO PARA COMPRIMENTO E LARGURA

± 0,6 %

± 0,2 %

thickness tolerance
DESVIO MÁXIMO PARA ESPESSURA

±5%

±3%

straightness of sides tolerance
DEsVIO MÁXIMO DA RECTILINEARIDADE

± 0,5 %

± 0,2 %

± 0,5 %

± 0,2 %

flatness tolerance
DEsVIO MÁXIMO PLANARIDADE

± 0,5 %

± 0,2 %

≤ 0,5 %

0,03 %

modulus of rupture
módulo de ruptura
breaking strength
força de ruptura

13 ± 1 mm

ISO 10545-2

rectangularity tolerance
DEsVIO MÁXIMO ORTOGONALIDADE

water absorption
ABSORÇÃO DE ÁGUA

7 ± 0,2 mm

standards
normas

ISO 10545-3

2

2

≥ 35 N/mm

55 N/mm

≥ 1300 N

≥ 3500 N
COR 0,85

ISO 10545-4

impact resistance
resistência ao impacto

ISO 10545-5

DECLARED VALUE
VALOR DECLARADO

deep abrasion resistance
resistência à abrasão profunda

ISO 10545-6

≤175 mm

102 mm 3

linear thermal expansion
dilatação térmica linear

ISO 10545-8

DECLARED VALUE
VALOR DECLARADO

7 x 10 -6 /ºC

thermal shock resistance
resistência ao choque térmico

ISO 10545-9

ORDERED
REQUERIDA

RESISTANT
RESISTENTE

frost resistance
resistência ao gelo

ISO 10545-12

ORDERED
REQUERIDA

RESISTANT
RESISTENTE

DECLARED VALUE
VALOR DECLARADO

CLASS ULA
CLASSE ULA

MINIMUM CLASS B
MÍNIMO CLASSE B

CLASS UA
CLASSE UA

DECLARED VALUE
VALOR DECLARADO

5

resistance to chemicals
(acids and alkalis)

resistência aos químicos

3

(acidos e bases)

44 ± 5 mm

resistance to chemicals

ISO 10545-13

(household chemicals & swimming pool additives)

resistência aos químicos

(produtos químicos domésticos e aditivos para Água de piscinas)

stain resistance
resistência à mancha

ISO 10545-14

35 ± 2 mm
44 ± 5 mm

ENV 12633

BS 7976-2

RD:44

4S

PTV:45

TRL

PTV:44

V3

13 ± 1 mm

unique
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moderate color variation
variação de cor moderada

unique
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