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A arte que recria a beleza pura, intocável, revelada unicamente pela 

ação do tempo. Essa é a essência que inspira os lançamentos Eliane para 

2017, retratando o que o natural tem de mais belo. Na superfície das 

peças cerâmicas, uma contemplação à natureza, o resgate da história e da 

delicadeza do feito à mão, imprimindo também a expressão do homem. 

O expoente da arquitetura paisagística nacional, Alex Hanazaki, deixou sua 

marca no portfólio Eliane assinando a coleção AGA. Hanazaki traduziu a 

perfeição da forma bruta da natureza em peças imponentes e ousadas, com 

texturas fiéis a elementos naturais. A beleza atemporal da matéria crua, 

intocada pelo homem, serviu como inspiração para o desenvolvimento de 

sete tonalidades marcantes que constituem a coleção, em tons neutros, 

cinzas contemporâneos, até tonalidades mais quentes e terrosas.   

A Eliane também inova seu portfólio com os porcelanatos gigantes, em 

placas que atingem até 1,20 x 2,40 m. O formato imponente e ousado 

aproxima ainda mais o revestimento cerâmico do elemento natural, 

retratando com perfeição os veios e nuances atemporais do mármore 

clássico, cimentícios e chapas metálicas, com sofisticação e versatilidade 

de aplicação.

A marca ainda revive a sua história, resgatando a arte dos primeiros 

azulejos decorados. Os mosaicos em suas incríveis misturas de elementos, 

como os Patchworks, e as instigantes formas da geometria ganham novas 

interpretações, que surpreendem pela originalidade e personalidade. 
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PErOLAdOS

A composição geométrica, de movimentos ondulares, grafismos modernos e volumes que sobressaem 

do revestimento, recebe o delicado toque de pontos perolados, em um acabamento suave e elegante. 

Super texturizada, a superfície do revestimento é um convite ao toque e uma experiência sensorial 

marcante de efeito óptico, valorizado pelo jogo de luzes.

Entre cores neutras que predominam na coleção, a tonalidade em tecido jeans ganha destaque e chega 

à superfície do revestimento com a proposta de um olhar mais raro, contemporâneo e conceitual. O 

efeito elegante dos pontos perolados ganha força em cubic Jeans, um perfeito equilíbrio entre a leveza 

do toque e a intensidade do tom. 

Dica: 

Se a ideia é criar espaços mais despojados, o jeans conversa 

muito bem com outras estampas, principalmente as 

coloridas. 

cArTIEr PÉrOLA Ac dIAMANTE PÉrOLA Ac AcqUA PÉrOLA Ac

cUbIc PÉrOLA Ac

cUbIc JEANS Ac

cUbIc JEANS Ac 45X90 cM
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AGA dESErT OUTdOOr 90X90 cM

Em busca da perfeita harmonia entre a beleza natural em sua forma mais pura e 

o material produzido pelas mãos do homem, o arquiteto paisagista Alex Hanazaki 

assina a nova coleção da Eliane e provoca um novo olhar à cerâmica. Na superfície 

dos revestimentos, texturas que traduzem o aspecto leal aos elementos naturais, 

com a beleza atemporal da matéria crua, intocada, de nuances robustas e 

marcantes. O design que prima pela estética bruta entra em equilíbrio com a 

qualidade do porcelanato, em uma proposta de contemplação à natureza e ao 

aconchego.

Arquiteto por formação e paisagista por vocação, Hanazaki é um dos profissionais 

mais respeitados nesta área. com 16 anos de experiência, seu escritório em 

São Paulo é considerado um dos mais criativos do país na arquitetura externa. 

Hanazaki foi o primeiro e único brasileiro a ganhar o prêmio mais importante 

de paisagismo da ASLA (American Society of Landscape Archtecture), a maior 

associação de arquitetos do mundo.
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A coleção é formada por uma paleta de sete cores, desenvolvidas especialmente por Hanazaki e 

inspiradas em diferentes estilos de décor que definem um ambiente. A coleção reúne desde os 

tons neutros, cinzas contemporâneos, até tonalidades mais quentes e terrosas. O ponto de partida 

para a criação dos lançamentos foi a cor “Hana”, que imprime uma superfície neutra. Em diferentes 

perspectivas, esta tonalidade propõe uma oscilação de nuances e interpretações, reproduzindo na 

decoração o que a natureza tem de melhor.

Inspirados nos campos tropicais, os tons terrosos aparecem nas linhas “desert” e “country”, 

transmitindo uma atmosfera calorosa e acolhedora. A coleção reflete ainda a imponência da 

matéria bruta das pedras em “Urban”, mais acinzentado, cosmopolita e industrial, em referência 

aos espaços urbanos. A cartela de cores ainda contempla a leveza dos tons claros e tranquilos, 

como em “Zen”, e a força das superfícies intensas, como “carbon” e “Plumb”, os tons mais escuros 

da coleção. 

considerado um dos grandes nomes do paisagismo moderno brasileiro, esta é primeira vez 

que Alex Hanazaki desenvolve uma coleção de cerâmica para os seus jardins. A concepção dos 

produtos nasceu durante o projeto Praça Eliane, assinado pelo profissional em parceria com a 

marca e apresentado durante 30ª edição da casa cor São Paulo. 

A riqueza da coleção permite que os 

porcelanatos em formato 90x90cm 

possam ser utilizados tanto em pisos 

como paredes de áreas externas e 

internas. 

C O L E Ç Ã O
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hANAzAkI

JArdIM
cASA cOr
SãO PAULO
POr ALEX HANAZAKI

PrOdUTO: cOLEÇãO AGA 90X90 cM / fOTOS: YUrI SErÓdIO

A parceria entre Eliane e Hanazaki trouxe, pelo segundo ano consecutivo, a coleção AGA como 

protagonista do jardim assinado pelo arquiteto paisagista para a casa cor SP. Nesta edição, o 

espaço de 1.000,00 m² é marcado por um labirinto sensorial inusitado com alto rigor estético, 

harmonizado por um jardim composto por uma miscelânea de traços geométricos das plantações 

com um grande desafio: proporcionar uma nova experiência. 

O ambiente é mesclado por um suntuoso percurso interligado por três cenários distintos e imprime 

uma atmosfera dinâmica. Neste contexto, a coleção AGA forma os murais e pisos pixerizados do 

ambiente, uma aplicação simultânea das peças com todas as sete cores da coleção, em  harmonia 

com elementos naturais e alinhado ao conceito do projeto. 

vISITE O JArdIM NA MOSTrA casacor/sp, qUE AcONTEcE ATÉ 23 dE JULHO NO JOcKEY cLUb dE SãO PAULO.
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GrANdES  fOrMATOS

dos icônicos 15x15 cm, os revestimentos chegam aos formatos 

até então inimagináveis e que impressionam pela dimensão. Em 

tamanhos que vão desde os 80x80 cm até 120x240 cm, esses 

gigantes da cerâmica propõem mais liberdade, dinamismo e 

um novo conceito em revestir. Se até então o limite era pisos 

e paredes, hoje as peças ganham novas possibilidades e se 

tornam o próprio item da decoração, seja como uma divisória, 

uma bancada ou revestindo todo o ambiente. Nas superfícies, 

texturas que permeiam entre a beleza bruta do natural ao 

aspecto do material que recebe interferência da ação do tempo.

clássicas na decoração, as pedras nobres se aproximam ainda 

mais do aspecto natural quando impressas nas grandes placas 

cerâmicas. As imponentes dimensões evidenciam veios que 

eternizam as texturas criadas pela natureza e trazem novas 

possibilidades para a arquitetura, revestindo móveis, bancadas 

e amplos ambientes.

MArMO

MArMO GrIS PO 120X240 cM

MArMO PO 120X240 cM
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As grandes placas cerâmicas se tornam ainda mais imponentes com 

a estética forte do aço. O aspecto envelhecido do material exposto 

a ação do tempo imprime um efeito robusto, corroído, disforme. 

A identidade marcante da peça é sinônimo de uma arquitetura 

contemporânea e repleta de personalidade. 

Tonalidades neutras ganham irreverência com um leve toque 

de texturas singulares, que impressas nas grandes proporções 

da cerâmica conferem ainda mais amplitude aos espaços. do 

clássico branco aos atualíssimos tons acinzentados, que em 

sua forma bruta e urbana ganham destaque especial nas 

coleções 2017.

ÓXIdO

SIMPLIcITY

SIMPLIcITY WHITE Ac 120X120 cM

ÓXIdO Ac 120X240 cM

ELIANE.COM/  ELIANEREVESTIMENTOS



Com variações gráficas e 

diferentes possibilidades de 

aplicação, a coleção integra 

áreas internas e externas 

com uma grande gama de 

utilização para o mesmo 

produto.

A coleção forest traz ainda o novo 

acabamento bold, que confere uma 

sensação mais natural ao porcelanato. 

AMAZÔNIA OLIvA MA 20X91,2 cM

20X91,2 cM - 1. bOScO AMÊNdOA MA / 2. SAvANA cANELA MA / 3. SAfArI fUMÊ MA / 4. SAvANA MOcA MA / 5. bOScO MEL MA / 

1

4

8

2

5

8

 6. SAvANA fUMÊ MA / 7. AMAZÔNIA AMÊNdOA MA / 8. bOScO cAMEL MA / 9. ALPINE PÁTINA MA / 10. SAfArI GLAcIEr MA / 11. AMAZÔNIA cANELA MA

O aconchego da vida no campo é a inspiração para a coleção forest. 

As ripas de madeira em porcelanato exibem relevos que impressionam 

pelo toque e design estético dos veios amadeirados. O aspecto 

surpreendentemente natural das tábuas remete à ação do tempo, em 

uma referência as “belas imperfeições” da natureza. 

A coleção reúne as tonalidades claras dos brancos, chegando aos quentes 

beges e marrons naturais. Entre ampla paleta de cores e texturas, as 

tonalidades atuais trazem um mix moderno de possibilidades, para 

ambientes mais urbanos. Os tons acinzentados são inspirados nas 

madeiras cimentadas e patinadas, que conversam com revestimentos 

contemporâneos. Outro destaque é a cor Oliva, um tom bege esverdeado 

muito sutil. 

NOvAS  MAdEIrAS  
EM  POrcELANATO

20X180 cM - 12. LONGWOOd NUdE / 13. LONGWOOd brUNE / 14. LONGWOOd cASTOr           
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MAdEIrAS  cHEGAM
EM  GrANdES  fOrMATOS

O formato 20 x 91,2 cm, 

novidade da coleção, 

é ideal para decks, 

corredores e fachadas. 

O conforto das madeiras também chega em revestimentos de grandes 

formatos na coleção Longwood. formada com ripas de madeiras com 

aspecto surpreendentemente natural, a coleção contempla três linhas: 

Nude, brune e castor, no formato 20x180 cm.
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LONGWOOd NUdE 20X180 cM

20X91,2 cM - 1. bOScO AMÊNdOA MA / 2. SAvANA cANELA MA / 3. SAfArI fUMÊ MA / 4. SAvANA MOcA MA / 5. bOScO MEL MA / 
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ArdÓSIA

quando ainda o art déco predominava na arquitetura, em meados do século 20, as instigantes formas 

geométricas já estavam lá, dando toda personalidade ao decór. Mas não pense que elementos geométricos 

ficaram para a história, ornando apenas ambientes retrôs. Muito pelo contrário, o geometrismo é sinônimo 

de contemporaneidade e aparece nas mais diferentes padronagens e texturas, sejam elas simétricas ou 

irregulares. 

A Eliane em 2017 propõe uma releitura da geometria, com um toque atemporal, transformando os 

revestimentos em peças decorativas neutras, que primam pelo minimalismo. Os tons entre cinza, preto e 

índigo ganham força com as formas assimétricas, que contrapõe volumes, realçando efeitos de profundidade 

e perspectiva. 

GEOMÉTrIcO

 Estilo simples e 

simétrico inspirado 

na escola de arte 

do século 20 ganha 

novas dimensões, 

agora no formato 

30x90cm. 

A geometria 

contemporânea 

de Munari Mix 

Shadow blue é a 

perfeita releitura 

dos clássicos 

ladrilhos. Atemporal, 

neutro e versátil, a 

linha cria um mood 

sóbrio sem perder 

a personalidade 

e conversa 

perfeitamente com 

uma ampla gama de 

produtos Eliane. 

com uma superfície 

de textura marcante e 

irreverente, a pedra em 

porcelanato Ardósia, em 

profundo tom neutro, traz 

personalidade aos espaços 

com seu ar urbano e 

cosmopolita.

bAUHAUS

MUNArI 

MIX bLUE

MUNArI SHAdOW MIX bLUE MA 45X90 cM

ArdÓSIA  bLAcK EXT 60X60 cM

MUNArI MIX SHAdOW MA 45X90 cM
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TONS  dE  cINZA
Esqueça a ideia de que o cinza é uma cor apática e monótona. Atemporal, 

elegante e super versátil, a tonalidade chegou com tudo no décor e tem 

surpreendido pelas suas possibilidades apaixonantes. 

A cor do concreto aparente pode ser a protagonista em ambientes 

monocromáticos que seguem linhas industriais e contemporâneas. Ou 

seguir um estilo mais tranquilo, inspirado nos países nórdicos, com as 

decorações escandinavas. O cinza pode ser ainda um contraponto em um 

décor mais caloroso, que recebe pontos de cores intensas. 

Nos Lançamentos Eliane 2017 essa cor que veio para ficar e permear entre 

as coleções em diferentes propostas. Na reprodução das pedras naturais, as 

nuances acinzentadas trazem a força do material bruto, como no Stone Grês 

Petróleo. 

A tonalidade propõe ainda novas releituras de clássicos revestimentos, como 

no Ladrilho cimento, que aparece no formato 30x90cm. Já os blocos de tijolo 

aparente, que conferem rusticidade aos ambientes, recebem o aspecto de 

cimento em diferentes tons de cinza, nas coleções brick e Mini brick. 

ELIANE.COM/  ELIANEREVESTIMENTOS

HErITAGE NA 60X120 cM. MUNArI brANcO 90X90 cM

Em uma nova releitura, Trevi traz 

a nobreza do mármore travertino 

com texturas muito mais marcantes 

e de pura personalidade. 

Os veios profundos fazem dos 

revestimentos peças imponentes e 

que ornam espaços autênticos.

clássicas na decoração, as pedras 

naturais são reproduzidas com 

fidelidade por meio da tecnologia 

Hd, que imprime com perfeição a 

beleza única do natural. As peças 

são ainda mais imponentes com 

as grandes placas de formato de 

90x90 cm e 60x120 cm, seja no 

acabamento nobre do auto brilho 

ou na rusticidade do fosco.

qUArTZITA EXT 59X118,2 cMTrEvI GOLd MA 90X90 cM

PEdrAS  EM  POrcELANATO

 STONEGrES 60X60 cM

MINI brIcK cIMENTO MIX MA 32,5X59 cM



PATcHWOrK

como uma tela em branco que aguarda pelas primeiras pinceladas, os 

revestimentos cerâmicos são sinônimo de expressão artística desde 

a época em que ornamentavam palácios e igrejas como ostentação. 

Os mosaicos em suas incríveis misturas de formas, texturas e tons, 

revelam contrastes intrigantes, chegam aos artesões europeus, que 

por meio da técnica maiolica traçavam episódios históricos, cenas 

mitológicas e uma arte incomparável. 

Os anos passaram, as técnicas se aperfeiçoaram e a delicadeza do 

feito à mão é uma arte que resiste ao tempo. repletos de detalhes e 

elementos marcantes, os mosaicos, como os patchworks, continuam 

a ornamentar espaços poéticos, em faces que imprimem a história 

da cerâmica. 

A Eliane 2017 resgata sua memória com os tradicionais 15x15cm 

decorados, peças que acompanham a marca desde a década de 50. 

O clássico ganha novas releituras, dos artesanais traços cromáticos 

às texturas mais sóbrias, de aspecto destonado. Em um olhar ainda 

mais contemporâneo, os mosaicos imprimem um efeito corrosivo, 

de contraste marcante. 

PATcHWOrK cIMENTO MA 20X20 cM PATcHWOrK LAdrILHO MA 20X20 cM
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A arte da azulejaria portuguesa ornamentava as 

mais belas fachadas e ressurge na arquitetura 

contemporânea. Um resgate do artesanal que 

aquece os ambientes. 

Elementos com pinceladas em amarelo revelam 

uma arte resgatada da história italiana. detalhes 

que ganham forma pela técnica maiolica.

O clássico ganha novas interpretações em texturas que 

surpreendem pela originalidade. O aspecto corrosivo do aço, 

resultado do material que sofreu a ação do tempo, faz do 

patchwork uma peça urbana e atual. 
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PATcHWOrK  MAIOLIcA

PATcHWOrK  IbÉrIA

PATcHWOrK  AÇO

PATcHWOrK MAIOLIcA br 20X20 cM




