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AGROB BUCHTAL - Cerâmicas de elevada qualidade de um especialista em piscinas. 

 

     

 
 
 

 
 
 
 

 

Para piscinas olímpicas, de lazer, spa's ou piscinas privadas, a procura 
por uma arquitetura moderna é cada vez maior. 
Independentemente da modalidade, as piscinas devem oferecer um 
máximo de conforto e segurança. Em qualquer um desses aspetos, a 
qualidade cerâmica é superior a qualquer outro material. 
Por esse motivo, a Agrob Buchtal, através da série Chroma Pool, 
disponibiliza diversos graus antiderrapantes adaptados a cada área que 
asseguram uma extrema segurança mesmo em locais em pé descalço. 
A tecnologia HT presente em toda a gama, garante também uma 
superfície antibacteriana, antigérmica, ecológica e extremamente 
resistente e  fácil de limpar, reduzindo o tempo e custos de 
manutenção. 
 
Se que saber mais sobre a tecnologia HT, clique aqui: 
http://www.lusomatec.pt/pt/produtos/agrob-buchtal/ht 
 
Outra qualidade de destaque da Agrob Buchtal são os formatos de 
25x6,2 até 25x50 cm, mas outros formatos de grandes dimensões 
também são possíveis, não só para a área de piscina como para toda a 
área envolvente. 

http://www.lusomatec.pt/pt/produtos/agrob-buchtal/ht
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 Chroma Plural em miniatura 

 
 
 

 
 

A inovação e distinção da Agrob Buchtal também se 
verifica nos mosaicos 1x1 cm até 5x5 cm, que 
permite a criação de designs variados tanto em 
paredes como pavimentos. Apesar de, em piscinas, 
a cor azul ser usualmente a cor de eleição, a 
Chroma Plural também oferece cores quentes ou 
neutras, assimilando no total de 35 cores diferentes 
para a gama de piscinas. 

A gama Chroma Plural da Agrob Buchtal oferece soluções especiais que satisfazem 
as ideias mais complexas de arquitetos e projetistas. 
Com 50 cores coordenadas entre si, é possível criar inúmeras variedades de design 
e combinações harmoniosas entre pavimentos e paredes, desde a piscina até aos 
balneários e outras áreas adjacentes. 
Os mosaicos de 1x1 cm até 50x100 cm, num total de 14 combinações de tamanhos, 
permitem uma total liberdade criativa completamente diferenciadora e distinta. 
Para além disso, a junta de 3 mm permite uma aplicação versátil nas áreas 
interiores e exteriores. 
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Jasba - Design único e exclusivo 

    

Jasba é a gama premium de mosaicos cerâmicos da Agrob Buchal e caracteriza-se 
essencialmente pelo seu design exclusivo. 
O sistema HT também está incorporado nesta gama, e, para além disso, os mosaicos 
antiderrapantes também estão garantidos com o revestimento Secura, para aplicações 
em áreas em pé descalço. 
A grande variedade de formatos e cores, incluindo a forma arredondada única no 
mercado, garantem inúmeras possibilidades de design e uma aparência harmoniosa. O 
efeito de degradé de cores também é possível, para um design mais contemporâneo. 
As peças de canto ou curvas em paredes, pisos, bancadas e outras peças moldadas 
representam soluções perfeitas para qualquer interior, tornando o acabamento completo. 

A grande diversidade de formatos e cores, 
incluindo os mosaicos circulares únicos no 
mercado, garantem imensas possibilidade de 
design e a certeza de um produto 
diferenciador.  
Os vários tamanhos de mosaicos, a partir de 
1 x 1 cm até 40 x 80 cm, e as juntas unidas 
oferecem uma aparência absolutamente 
harmoniosa e delicada. 
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Gama de peças especiais   

 
 

   
 
Uma outra mais-valia significativa é a possibilidade de a AGROB Buchtal realizar produções especiais e 
específicas para cada projeto, sempre cumprindo a máxima de qualidade, higienização e segurança adequada 
a cada espaço. 
Conheça mais dos nossos produtos em www.lusomatec.pt 
 

 
 

Lusomatec, Lda. 
Rua Escultor Barata Feyo, 140 – 1- Sala 1.5 | 4250-076 Porto 

Telefone: 220 930 003 | info@lusomatec.pt 

A Agrob Buchtal também tem disponível uma 
gama de peças especiais onde podemos 
encontrar peças para toda a zona envolvente 
das piscinas como rodapés, cantos curvos, 
escadas, sistemas de borda de piscina que 
reduzem o ruído, entre outros, nas mais 
variadas cores e dimensões, que ajudam a criar 
dos mais simples aos mais complexos designs. 
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