
Lusorochas apresenta a sua linha MOZA, uma linha de ladrilhos e revestimentos em pedra natural.  
Apresentando uma vasta gama de variedades de pedra, dimensões e acabamentos, nesta linha encontrará 
sempre o ladrilho perfeito e a opção ideal para o seu revestimento, com toda a beleza e qualidade da pedra 
natural. 

Linha MOZA 
Ladrilhos em pedra natural  

Dimensões (cm) 
30x30 cm    40x40 cm   60x60 cm     
50x50 cm    60x30 cm    60x40 cm     
 

Espessura 
1,5 cm, 2 cm, 3 cm 

Materiais  
 
 
 

Acabamentos 
 
 
 
 

Areado 
Bujardado 
Flamejado   
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Também disponível em chapa.     
 

Azul Valverde 
Ruivina 
Estremoz 

Semi-Rijo LR 
Moleanos LR 
Moca Creme 

 
 
 
 

Outros materiais disponíveis: 
mármores e travertinos. Ver a nossa 
lista de materiais no site.  

Para mais informações sobre 
acabamentos  contactar-nos.     
 

Amaciado 
Polido 
Escovado   



A Lusorochas apresenta a sua linha REV’ PROJECT, uma linha de fachadas em pedra natural. 
A opção mais natural para fachadas para diversos projectos (edifícios residenciais e comerciais, hotéis, etc), 
a pedra é um material versátil preconizado para sistemas de fachada ventilada. A Lusorochas fornece a 
pedra à medida para qualquer projecto de acordo com as especificações de cada sistema.  

Linha REV’  PROJECT 
Fachadas  em pedra natural  

Dimensões (cm) 
 

30x30 cm     60x60 cm       
40x40 cm     60x40 cm     
50x50 cm     60x30 cm 
 
Espessura 
2 cm, 3 cm, 4 cm e mais 

Materiais  
 
Semi-Rijo LR 
Moleanos LR 
Moca Creme 
Azul Valverde 
Ruivina 
Estremoz 
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Acabamentos 
 
Amaciado 
Polido 
Escovado 
 
 

Para mais informações sobre 
acabamentos por favor contacte-nos. 

Areado 
Bujardado 
Flamejado   



A Lusorochas apresenta a sua linha REV’ DESIGN, uma linha de revestimento de parede para projectos 
interiores em pedra natural. A opção mais natural para interiores em diversas aplicações (residenciais, 
comerciais, hotéis, etc), a pedra natural é uma escolha versátil e de excelência adaptável a qualquer estilo 
de decoração. A Lusorochas fornece a pedra à medida de acordo com o pedido do cliente.  

Linha REV’  DESIGN 
Revestimento de paredes interiores em pedra natural  

Dimensões (cm) 
 

30x30 cm     60x60 cm       
40x40 cm     60x40 cm     
50x50 cm     60x30 cm 
 
Espessura 
1,5 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm 

Materiais 
 

Semi-Rijo LR 
Moleanos LR 
Moca Creme 
Azul Valverde 
Ruivina 
Estremoz 

Lusorochas – Rochas Ornamentais, Lda. 
Casal dos Silvérios – Pedra Furada – 2715-358 Almargem do Bispo – Portugal 

Tel.: +351 21967750 – Fax: +351 219677549 
www.lusorochas.com  info@lusorochas.com 

 
 

Acabamentos 
 
Amaciado 
Polido 
Escovado 
 
 

Para mais informações sobre 
acabamentos contacte-nos. 

Areado 
Bujardado 
Flamejado   



Linha EXCEL 
Peças  especiais em pedra natural  

Dimensões (cm) 
 

Diversas.  
Peças à medida. 
Várias espessuras. 
 

Materiais 
 

Semi-Rijo LR 
Moleanos LR 
Moca Creme 
Azul Valverde 

A Lusorochas apresenta a sua linha EXCEL  de peças especiais em pedra natural. 
Esta linha inclui uma vasta gama de peças especiais: escadas (direitas, circulares e autoportantes), 
balaustradas, cornijas, colunas, bancadas e lavatórios, lareiras e várias outras peças à medida, recorrendo 
a toda a nossa excelência e know-how. Utilizando software CAD/CAM e Inventor bem como sofisticadas 
máquinas de corte CNC, o nosso departamento de design altamente qualificado trabalha de raiz ou a 
partir de projectos AutoCAD, dando-lhe ainda todo o apoio necessário à realização do seu projecto. 
Desafie-nos!       

Acabamentos 
 
Amaciado 
Polido 

 

Lusorochas – Rochas Ornamentais, Lda. 
Casal dos Silvérios – Pedra Furada – 2715-358 Almargem do Bispo – Portugal 

Tel.: +351 21967750 – Fax: +351 219677549 
www.lusorochas.com  info@lusorochas.com 

 
 



A Lusorochas apresenta a sua linha TEMPTATIONS , uma linha de painéis decorativos em pedra natural.  
Os TEMPTATIONS PANELS são um novo conceito tridimensional da pedra natural para dar forma à sua 
imaginação. Combinando a mais recente tecnologia com as mais recentes tendências de design, estes 
painéis permitem-lhe criar ambientes únicos e sofisticados com toda a beleza da pedra natural. 

    Linha TEMPTATIONS                     
Painéis decorativos em pedra natural 

Dimensões e materiais 
 

Para mais detalhes consultar o 
nosso catálogo Temptations Panels.      
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Linhas conceptuais  
FLORALIA (Arabesque, Leaves) 
FLOW Concept Line (Dune, Flow) 
MOZARABIAH    

DECOR Series (Hyperbolic, Diamond) 
GEOMETRIC Series (Frame, Diagonal) 


