
c o l e ç ã o  s i n e r g i a

r u b i n e t t o s  a t e l i e r

pedras

acabamentos



Ônix Matte 
2ONM

ChaMpagne Matte
3CM

gold Matte
4GLM

Sodalita 



JaSpe RoSa

Fendi Matte 
5FM

Rose gold Matte 
6RGM

Rosê Matte 
7RM



Esta cor passeia por 
tons de amarelo e 
nude, valoriza e agrega 
classe ao ambiente. 
Uma combinação 
ótima pra ambientes 
provencais ou rústico 

luxuosos. 

Esta cor passeia por 
tons de amarelo e 
nude, valoriza e agrega 
classe ao ambiente. 
Uma combinação 
ótima pra ambientes 
provencais ou rústico 

luxuosos. 

Acabamento perfeito 
para seu ambiente 
transmitir confiança 
e conforto. Junto, é 
claro, com muito luxo 

e modernidade. 

Sodalita 

A PEDRA SODALITA POSSUI UM PODER MEDICINAL, 
SENDO UTILIZADA PARA CURAR INFLAMAÇÕES 
E INFECÇÕES. É CONHECIDA TAMBÉM COMO 
A PEDRA DA SABEDORIA, POIS ESTIMULA A 
CRIATIVIDADE, A LIBERDADE DO PENSAMENTO 
E A INTELIGÊNCIA, COM ENERGIA FOCADA NA 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS E SONHOS. 



JaSpe RoSa

A JASPE ROSA TRAZ O SENSO DE SEGURANÇA, 
EMPATIA, RECONHECIMENTO E PAZ INTERIOR. ALÉM 
DA SUA LIMPEZA ESPIRITUAL ATRAVÉS DO FLUXO 
ENERGÉTICO, ELA INFLUENCIA DIRETAMENTE NO 

EQUILÍBRIO E HARMONIA EM NOSSAS VIDAS.

Por ser um tom cru, 
é uma opção perfeita 
tanto para ambientes 
grandes quanto 
pequenos pois dá o 
seu toque sem roubar 
a cena. É uma cor 
básica porém moderna 
e carrega muita 

autenticidade.

Esta cor pode ser uma 
boa opção para quem 
está em busca de 
uma decoração mais 
delicada e sofisticada. 
Funciona como um 
antídoto para as 
tensões modernas e 
ajuda a tranquilizar os 

espaços.

Esta cor une os tons 
dourados com rosados, 
resultando em uma 
delicadeza inigualável. 
Este acabamento é 
capaz de esbanjar 
muito estilo e dar um 
ponto de elegância 
para o ambiente 

escolhido.



MaRsala
9MM

oliva Matte
10IVA

BlaCk Matte
11BLM

obSidiana



BRonze esCovado
12BE

CoBRe esCovado
13CE

aço esCovado
16AE

olho de tigRe



obSidiana

A OBSIDIANA É UMA PEDRA TERAPÊUTICA, 
POSSUI UMA ENERGIA FOCADA QUE DETECTA 
EXATAMENTE AQUILO QUE ATRAPALHA NOSSO 
CONHECIMENTO E CRESCIMENTO. NOS AJUDA 
A VENCER NOSSAS “ARESTAS”, FAZENDO-NOS 

ENFRENTÁ-LAS CONSCIENTEMENTE.

É sempre uma escolha 
ousada e consciente 
que pretende 
comunicar algo. Traz 
para o ambiente 
sofisticação, nobreza e 

atemporalidade.

A tonalidade traz à tona 
as nossas memórias 
de ambientes naturais 
para recriar a euforia 
que acalma e revigora, 
que sentimos quando 
estamos em contato 

com a natureza.

O marsala é uma cor 
forte, impactante, 
capaz de atrair toda 
a atenção para si 
sem muitos esforços. 
Inspira estabilidade, 
confiança, auto-
estima, é naturalmente 
refinado e de bom 

gosto.



olho de tigRe

OLHO DE TIGRE É O LÍDER PROTETOR ENTRE OS 
MINERAIS, TRAZ CLAREZA NOS PENSAMENTOS 
E PAZ INTERIOR. POSSUI UMA FORTE ENERGIA 
YANG, DE AÇÃO, QUE DÁ FORÇA PARA ENFRENTAR 

DESAFIOS E DIFÍCEIS DECISÕES.

Discreto, ele é ótimo 
para quem quer dar um 
brilho na decoração 
de forma elegante 
e contemporânea. 
Além disso, é uma 
ótima alternativa 
para o famoso 
“mix de texturas”, 
tão utilizados por 
arquitetos e designers 

de interiores. 

A cor cobre possui 
uma tonalidade 
rosa alaranjado, 
chegando próximo ao 
dourado envelhecido. 
O Preenche os 
ambientes de 
elegância, movimento 
e profundidade, 
garantindo estilo 
e mesclando o 
contemporâneo ao 

vintage.

É indicado para quem 
deseja um acabamento 
mais discreto, ou ainda, 
quer um produto 
neutro e que combine 
facilmente outros 
materiais utilizados, 
com a madeira por 

exemplo.



ÉBano esCovado
17EM

azul Matte 
19AM

BRanCo Matte
18BM

howlita bRanca



CoRal light Matte 
20CLM

titânio esCovado
21TE

Rose gold esCovado 
22RGE

QuaRtzo Fumê



howlita bRanca

A HOWLITA É UMA PEDRA DE VIBRAÇÃO 
ALTAMENTE CALMANTE E CAPAZ DE ELEVAR 
NOSSOS PENSAMENTOS E SENTIMENTOS, ATUA 
NAS AGREGAÇÕES FAMILIARES, TRAZENDO A 

CONSCIÊNCIA À TONA.

Sinônimo de calma e 
tranquilidade, além 
de estar associada 
ao sagrado e ao 
espiritual. O branco 
pode ser visto ainda 
como uma cor que 
traz segurança e 
clareza.

Essa tonalidade 
confere personalidade 
e sofisticação 
aos ambientes, 
somados à sensação 
de aconchego. A 
simbologia do ébano 
representa nobreza e 

resistência.

Símbolo da intuição 
e da espiritualidade. 
Ótima opção para 
transmitir harmonia ao 
ambiente, pois é uma 
cor que ajuda contra o 

estresse.



QuaRtzo Fumê

O QUARTZO FUMÊ É UMA DAS PRINCIPAIS PEDRAS 
DE PROTEÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ENERGIAS 
E VIBRAÇÕES. ELE CRIA UM FORTE CAMPO DE 
PROTEÇÃO CONTRA VIBRAÇÕES NEGATIVAS AO SEU 
REDOR, E É CAPAZ DE NEUTRALIZAR TODOS ATAQUES 

ENERGÉTICOS.

Símbolo da intuição 
e da espiritualidade. 
Ótima opção para 
transmitir harmonia ao 
ambiente, pois é uma 
cor que ajuda contra o 

estresse.

Para quem está 
em busca de uma 
decoração moderna, 
despojada e alinhada 
às últimas tendências 
Ligado a compostura, 
solidez e maturidade. 
Sucesso em 
propostas elegantes e 

sofisticadas.

Possui uma tonalidade 
própria que é super 
feminina, delicada e 

bastante moderna. 



douRado esCovado 
24DE

BRonze heRa 
27BH

JaSpe



aBsinto Matte 
24ASM

pápRiCa Matte 
26PM

QuaRtzo VeRde



JaSpe

CONHECIDA PELAS PROPRIEDADES DE ACALMAR 
O ESPÍRITO, A JASPE SERVE PARA RESTAURA O 
EQUILÍBRIO DO CORPO EMOCIONAL E AJUDA 
A ASSUMIR O CONTROLE DOS PENSAMENTOS E 

EMOÇÕES.

Sinônimo de riqueza e 
requinte, este dourado 
frio eleva qualquer lavabo 
ao nível extraordinário de  

elegância. 

Tonalidade de tirar o fôlego, 
este acabamento possui tons 

terrosos e rosê. 



QuaRtzo VeRde

A PEDRA QUARTZO VERDE MELHORA A SAÚDE 
COMO UM TODO, AUMENTA A ENERGIA, ELIMINA 
O CANSAÇO FÍSICO E MENTAL, EQUILIBRANDO AS 
EMOÇÕES E FORTALECENDO O METABOLISMO. 

Destinado aqueles que não 
tem medo de arriscar e se 
divertir. Este acabamento 
transmite uma presença 

cativante e alegre. 

Essa tonalidade foi projetada 
para aqueles que amam a 
modernidade e o contato 

com a natureza. 


