


O glamour de Paris 
traduzido na beleza e elegância 

do porcelanato sustentável 
que vai encantar você.



PORQUE ESCOLHER 
PORCELA’BOBÔ



Leve
Placas de 60 x 120cm, 
com apenas 8kg.

Resistente
Duas vezes mais 

resistente que o 
tradicional.

Prático 
Fácil de cortar, 
manusear e aplicar.

Fino  
Perfeito assentamento 

sobreposto.

Sustentável
Uso inteligente  

dos recursos.

A PORCELA'BOBÔ é um dos maiores fabricantes de porcelanato sustentável 

do mundo, tendo conquistado pleno reconhecimento por seus  

revestimentos diferenciados e de alta qualidade.



NOSSO
PORCELANATO



120 cmPesa somente 
8 Kg/peça

60 cm Apenas 4,8 mm 
de espessura



COLEÇÕES
PORCELA’BOBÔ





Elegante, leve e moderna, Paris é o epicentro da cultura, 
sofisticação e estilo. A coleção Paris da PORCELA’BOBÔ 
incorpora essas qualidades em cores distintas, padrões 
ricos e elegantes, com uma gama de acessórios que 
complementa o design e acabamento.



Irradiando calor e textura, a coleção Tosca da PORCELA’BOBÔ 
encarna as qualidades de um couro macio e suave. Possui 
tons distintos, que geram uma sensação de espaço e 
serenidade, e podem ser combinados entre si, realçando sua 
elegância em qualquer forma de aplicação.



A coleção Ephesus capta perfeitamente a 
estrutura cristalina dramática e textura da pedra 
natural. A beleza da pedra polida é refletida em 
uma variedade de cores que vão do bronze do 
tabaco até a sutil sombra do marfim.



A dramaticidade da coleção Lisbon da PORCELA’BOBÔ, 
reproduz um acabamento cintilante de metal polido. 
Disponível em tons de prata e branco, as linhas simples 
da coleção Lisbon se encontram para dar uma aparência 
incrivelmente elegante, que apenas tocando para acreditar.



Milano é uma coleção que tem sua inspiração no grão 
grosso e cores sutis do arenito natural dos rios.
A beleza e textura dessa antiga rocha é capturada com 
primor pela PORCELA’BOBÔ, numa coleção em que as 
cores viajam do caramelo até o azul gelado.



A coleção Ferrara faz uma releitura da rocha metamórfica, 
formada por intenso calor e pressão da Terra, que 
conhecemos como mármore. A PORCELA’BOBÔ reproduz 
as matizes e sutilezas deste incrível material, em porcelanato 
sustentável com grande variedade de tons e cores.



Elegante padrão de madeira com uma textura suave. 
A coleção Pattaya oferece uma mistura rica de cores, 
indo do branco-arroz ao preto-ébano, combinando esses 
elementos para criar uma atmosfera relaxante para uso 
doméstico e comercial. A coleção Pattaya abraça a beleza 
da madeira natural, que vai durar para sempre.



www.porcelabobo.com.br


