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L a  da sempre lavora con materiali composi-
ti per applicazioni hi-tech con l’obiettivo di creare prodotti 
sempre più innovativi nel campo dell’edilizia tradizionale e 

prefabbricata. Il sistema pannello MPMOSAIC semplifi ca sostanzialmen-
te l’applicazione del mosaico che è da sempre considerato un prodotto 
di alta qualità con l’etichetta di un materiale di elite costoso e complicato 
dal punto di vista della sua applicazione e posa, ed è infatti che, grazie 
alle nostre idee di produrre pannelli con il sistema MP, che si semplifi ca 
sostanzialmente la messa in opera del mosaico e si garantisce allo stesso 
tempo una posa omogenea e di grande qualità.
Con il nostro sistema MPMOSAIC i tempi di applicazione del mosaico 
si riducono di circa il 70% rispetto ai sistemi tradizionali, basta osservare 
poche regole e si ottiene un lavoro eccellente senza avere la necessità di 
utilizzare manodopera specializzata.
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In questa sequenza di foto si può notare come risulta semplice 
l’applicazione dei nostri pannelli MPMOSAIC dalla posa del pan-
nello (anche di grandi dimensioni) per il posizionamento finale.

Nesta sequência de fotos pode-se ver como é simples a apli-
cação dos nossos painéis MPMOSAIC (também de grandes ta-
manhos) para o posicionamento final.     

A  sempre trabalhou com materiais compósitos para 
aplicações hi-tech, com o objetivo de criar produtos mais inovadores no 
campo da construção tradicional e pré-fabricados. O painel MPMOSAIC 
simplifica consideravelmente a aplicação do mosaico que desde sempre 
é considerado como um produto de alta qualidade, com a etiqueta de um 
material de elite caro e complicado do ponto de vista da sua aplicação e 
instalação, e é, de facto, graças aos painéis MP que a instalação do mo-
saico torna-se muito mais fácil e rápida, garantindo ao mesmo tempo uma 
colocação homogénea e de alta qualidade.
Com o nosso sistema MPMOSAIC o tempo de aplicação é reduzido em 
cerca de 70% face aos sitemas tradicionais. É suficiente respeitar algu-
mas regras para conseguir um excelente resultado, sem recurso à mão de 
obra especializada.
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Soluzioni Applicative

 Rivestimento pareti e pavimenti 
 Bagni e cucine
 Centri benessere
 Bagno turco e Hammam
 Rivestimento piscine
 Interior design
 Attività ricettive

Vantaggi tecnici

 Velocità di posa
 (circa 70% in meno rispetto
 ai sistemi tradizionali)

 Leggerissimo da trasportare
 Facilità di posa
 Flessibilità e adattamento a

 superfi ci curve 
 Garanzia di impermeabilità
 Garanzia di fi ssaggio tessere 
 Eccellente effetto estetico 

Vantaggi Economici

 Costi certi
 Ottimo rapporto prezzo qualità
 Abbattimento costi di installazione

CAMPOS DE APLICAÇÃO

 Revestimentos de paredes
 e pavimentos

 Casa de banho e cozinhas
 Spas, Banhos turcos etc.
 Revestimentos de piscinas
 Hammam e banho turco
 Design interior
 Hotéis, Resorts e alojamento

 em geral

VANTAGENS TÉ CNICAS

 Rapidez na aplicação (economia 
 de cerca de 70% em comparação
 com os sistemas tradicionais) 

 Peso reduzido (de fácil transporte)
 Fácil instalação (não é necessário

 mão de obra qualifi cada)
 Flexibilidade e adaptabilidade

 às superfi cies curvas
 Total estanquidade
 Total garantia de fi xação 
 Excelente apresentação fi nal

VANTAGENS ECONÓMICAS

 Custos certos
 Ótima relação qualidade/preço
 Redução dos custos de instalação

É importante lembrar que as palavras “fácil, rápida e simples” que utilizamos para 
enfatizar o nosso painel de mosaico não afeta de forma alguma a qualidade do nosso 
sistema que é garantido por um controle de qualidade constante durante todas as 
fases do processo de produção. Os painéis MPMOSAIC são flexíveis e facilmente 
adaptáveis a qualquer forma e superfície a ser revestida.
Graças aos materiais e a tecnologia de produção utilizada o painel de mosaico 

  é completamente à prova de água e não é afetado de forma alguma 
pela humidade, mesmo em caso de armazenamento prolongado.
Também deve ser lembrado que, com o sistema MP, garantimos uma aderência per-
feita, qualquer que seja a superfície, graças à qualidade e à amplitude do painel, cuja 
superfície é perfeitamente plana e lisa e, por conseguinte, adaptável a vários tipos de 
cola. Praticamente com o nosso sistema, aplicar um painel de mosaico é como aplicar 
papel de parede.

È 
importante ricordare che le parole “FACILE VELOCE SEMPLICE“ 
che utilizziamo per enfatizzare il nostro pannello in mosaico non com-
promettono minimamente la qualità del nostro sistema che è garantito 

da un controllo qualità costante durante tutte le fasi del processo di produzione. 
I pannelli MPMOSAIC sono fl essibili e facilmente adattabili a qualsiasi forma e 
superfi cie da rivestire.
Grazie ai materiali e alle tecnologie di costruzione utilizzate il pannello in mosaico 

 è totalmente impermeabile e non teme in nessun modo l’umidità 
anche in caso di stoccaggio prolungato.
Va inoltre ricordato che con il sistema MP garantiamo un perfetto incollaggio a 
qualsiasi superfi cie di posa grazie alla qualità e alla grandezza della superfi cie di 
ancoraggio del pannello che è perfettamente piana e liscia e quindi adattabile a 
molte tIpologie di collante, praticamente con il nostro sistema applicare il pannel-
lo in mosaico sarà come applicare una carta da parati.

manhos) para o posicionamento final.     
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I materiali e le tecnologie che utilizziamo per 
fi ssare il mosaico al nostro supporto evitano 
defi nitavamente il fenomeno dei frequenti 

distacchi di tessere molto presente nei casi di ap-
plicazione e posa con i sistemi tradizionali. MPMO-
SAIC è un materiale idoneo a rivestire piscine, bagni 
e docce, centri benessere, bar, discoteche, negozi, 
ambienti nelle navi da crociera ristrutturazione o ri-
vestimento di piscine esistenti, incollando lo stesso 
sui più svariati materiali (teli,cemento,vetroresina, 
piastrelle ecc.).
Grazie al nostro sistema MPMOSAIC prevediamo 
un approccio maggiore da parte dell’utente all’uti-
lizzo del mosaico, con il quale potrà realizzare mol-
tissimi tipi di rivestimento

C on il sistema  la   ha ancora una volta di-
mostrato l’attenzione alle esigenze dei nostri clienti che sono da 
sempre alla ricerca di nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche e ar-

chitettoniche idonee ad arricchire e a migliorare le loro necessità. Grazie alla 
simbiosi tra MPMOSAIC e il sistema  è possibile realizzare qualsiasi 
tipo di immagine di ogni dimensione sul pannello a seconda della richiesta del 
cliente, praticamente con  il pannello è totalmente personalizzabile. Il 
vantaggio maggiore che si ottiene utilizzando i nostri sistemi è quello che la no-
stra azienda è in grado di realizzare pannelli con mosaico decorato di dimensioni 
importanti ad esempio: un immagine di 2 o 4 mq può essere realizzata con 2 o 
4 pannelli; per cui la loro installazione risulta semplice e veloce ma sicuramente 
grazie al nostro sistema  si minimizzano gli errori e si aumenta la qualità 
del lavoro fi nale. I pannelli MPMOSAIC  possono essere applicati anche 
su superfi ci curve e quindi idonei per molte soluzioni.

Os materiais e as tecnologias utilizadas na pro-
dução do MPMOSAIC para fixar o mosaico ao 
suporte garante uma colagem definitiva forman-
do um conjunto homogéneo e de grande durabi-
lidade quando comparado com os sistemas tra-
dicionais. MPMOSAIC é um material ideal para 
revestimento de piscinas, casas de banho, SPA, 
bares, discotecas, lojas, ambientes em navio de 
cruzeiros, remodelação ou revestimento de pis-
cinas existentes, colando-o sobre os mais varia-
dos materiais (lona, betão, fibra de vidro, azule-
jos, etc.).
Graças a nosso sistema MPMOSAIC, prevemos 
um grande interesse por parte do cliente na uti-
lização do mosaico devido à sua grande versati-
lidade.

Com o sistema  a  demons-
trou mais uma vez o cuidado que tem com as exi-
gências de cada cliente, na constante procura de 
novos produtos e soluções tecnológicas e arquite-
tónicas, capazes de enriquecer e melhorar as suas 
necessidades. 
Graças à simbiose entre o MPMOSAIC e o sistema 

  é possível realizar qualquer tipo de imagem 
em qualquer tamanho. Na prática com  o 
painel é totalmente personalizado. A maior vanta-
gem na utilização dos nossos sistemas é de poder 
realizar painéis em mosaico decorado de grandes 
dimensões. Por exemplo: uma imagem de 2 ou 4 m2 
pode ser realizada com 2 ou 4 painéis. Deste modo 
a sua aplicação torna-se simples e rápida, mas 
também, reduzindo ao mínimo os erros aumenta a 
qualidade da realização. Os painéis MPMOSAIC 

  podem ser aplicados também sobre su-
perfícies curvas.
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painel é totalmente personalizado. A maior vanta-
gem na utilização dos nossos sistemas é de poder 
realizar painéis em mosaico decorado de grandes 
dimensões. Por exemplo: uma imagem de 2 ou 4 m2 
pode ser realizada com 2 ou 4 painéis. Deste modo 
a sua aplicação torna-se simples e rápida, mas 
também, reduzindo ao mínimo os erros aumenta a 
qualidade da realização. Os painéis MPMOSAIC 

  podem ser aplicados também sobre su-
perfícies curvas.
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L a  da sempre lavora con materiali composi-
ti per applicazioni hi-tech con l’obiettivo di creare prodotti 
sempre più innovativi nel campo dell’edilizia tradizionale e 

prefabbricata. Il sistema pannello MPMOSAIC semplifi ca sostanzialmen-
te l’applicazione del mosaico che è da sempre considerato un prodotto 
di alta qualità con l’etichetta di un materiale di elite costoso e complicato 
dal punto di vista della sua applicazione e posa, ed è infatti che, grazie 
alle nostre idee di produrre pannelli con il sistema MP, che si semplifi ca 
sostanzialmente la messa in opera del mosaico e si garantisce allo stesso 
tempo una posa omogenea e di grande qualità.
Con il nostro sistema MPMOSAIC i tempi di applicazione del mosaico 
si riducono di circa il 70% rispetto ai sistemi tradizionali, basta osservare 
poche regole e si ottiene un lavoro eccellente senza avere la necessità di 
utilizzare manodopera specializzata.
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In questa sequenza di foto si può notare come risulta semplice 
l’applicazione dei nostri pannelli MPMOSAIC dalla posa del pan-
nello (anche di grandi dimensioni) per il posizionamento finale.

Nesta sequência de fotos pode-se ver como é simples a apli-
cação dos nossos painéis MPMOSAIC (também de grandes ta-
manhos) para o posicionamento final.     

A  sempre trabalhou com materiais compósitos para 
aplicações hi-tech, com o objetivo de criar produtos mais inovadores no 
campo da construção tradicional e pré-fabricados. O painel MPMOSAIC 
simplifica consideravelmente a aplicação do mosaico que desde sempre 
é considerado como um produto de alta qualidade, com a etiqueta de um 
material de elite caro e complicado do ponto de vista da sua aplicação e 
instalação, e é, de facto, graças aos painéis MP que a instalação do mo-
saico torna-se muito mais fácil e rápida, garantindo ao mesmo tempo uma 
colocação homogénea e de alta qualidade.
Com o nosso sistema MPMOSAIC o tempo de aplicação é reduzido em 
cerca de 70% face aos sitemas tradicionais. É suficiente respeitar algu-
mas regras para conseguir um excelente resultado, sem recurso à mão de 
obra especializada.
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Soluzioni Applicative

 Rivestimento pareti e pavimenti 
 Bagni e cucine
 Centri benessere
 Bagno turco e Hammam
 Rivestimento piscine
 Interior design
 Attività ricettive

Vantaggi tecnici

 Velocità di posa
 (circa 70% in meno rispetto
 ai sistemi tradizionali)

 Leggerissimo da trasportare
 Facilità di posa
 Flessibilità e adattamento a

 superfi ci curve 
 Garanzia di impermeabilità
 Garanzia di fi ssaggio tessere 
 Eccellente effetto estetico 

Vantaggi Economici

 Costi certi
 Ottimo rapporto prezzo qualità
 Abbattimento costi di installazione

CAMPOS DE APLICAÇÃO

 Revestimentos de paredes
 e pavimentos

 Casa de banho e cozinhas
 Spas, Banhos turcos etc.
 Revestimentos de piscinas
 Hammam e banho turco
 Design interior
 Hotéis, Resorts e alojamento

 em geral

VANTAGENS TÉ CNICAS

 Rapidez na aplicação (economia 
 de cerca de 70% em comparação
 com os sistemas tradicionais) 

 Peso reduzido (de fácil transporte)
 Fácil instalação (não é necessário

 mão de obra qualifi cada)
 Flexibilidade e adaptabilidade

 às superfi cies curvas
 Total estanquidade
 Total garantia de fi xação 
 Excelente apresentação fi nal

VANTAGENS ECONÓMICAS

 Custos certos
 Ótima relação qualidade/preço
 Redução dos custos de instalação

É importante lembrar que as palavras “fácil, rápida e simples” que utilizamos para 
enfatizar o nosso painel de mosaico não afeta de forma alguma a qualidade do nosso 
sistema que é garantido por um controle de qualidade constante durante todas as 
fases do processo de produção. Os painéis MPMOSAIC são flexíveis e facilmente 
adaptáveis a qualquer forma e superfície a ser revestida.
Graças aos materiais e a tecnologia de produção utilizada o painel de mosaico 

  é completamente à prova de água e não é afetado de forma alguma 
pela humidade, mesmo em caso de armazenamento prolongado.
Também deve ser lembrado que, com o sistema MP, garantimos uma aderência per-
feita, qualquer que seja a superfície, graças à qualidade e à amplitude do painel, cuja 
superfície é perfeitamente plana e lisa e, por conseguinte, adaptável a vários tipos de 
cola. Praticamente com o nosso sistema, aplicar um painel de mosaico é como aplicar 
papel de parede.

È 
importante ricordare che le parole “FACILE VELOCE SEMPLICE“ 
che utilizziamo per enfatizzare il nostro pannello in mosaico non com-
promettono minimamente la qualità del nostro sistema che è garantito 

da un controllo qualità costante durante tutte le fasi del processo di produzione. 
I pannelli MPMOSAIC sono fl essibili e facilmente adattabili a qualsiasi forma e 
superfi cie da rivestire.
Grazie ai materiali e alle tecnologie di costruzione utilizzate il pannello in mosaico 

 è totalmente impermeabile e non teme in nessun modo l’umidità 
anche in caso di stoccaggio prolungato.
Va inoltre ricordato che con il sistema MP garantiamo un perfetto incollaggio a 
qualsiasi superfi cie di posa grazie alla qualità e alla grandezza della superfi cie di 
ancoraggio del pannello che è perfettamente piana e liscia e quindi adattabile a 
molte tIpologie di collante, praticamente con il nostro sistema applicare il pannel-
lo in mosaico sarà come applicare una carta da parati.

manhos) para o posicionamento final.     
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