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A

relação

com

os

nossos

lares mudou. Passamos a valorizar
mais cada canto das nossas casas,
procurando torná-las mais práticas
e acolhedoras para nos ajustarmos
a uma nova forma de viver. Nós, da
Damme, queremos lhe proporcionar
um novo olhar sobre a vida e o morar.
Aproveite, sorria, direcione os
seus olhos para de fato ver e não
apenas olhar. Reconheça tudo o que
de mais lindo está à sua volta. Aprecie
o valor de sentir o calor do sol e o
frescor do vento em sua pele, traga
o verde e a natureza para o seu lar.
Os sonhos podem se tornar realidade!
Somos livres para fazer o mundo que
queremos, para imprimir o nosso estilo
e a nossa marca em cada detalhe. É
tempo de redescobrir!

EXPERIMENTE UM
NOVO OLHAR

Confira o filme da campanha
através do QR Code.

2

3

02

Campanha
Experimente um novo olhar
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A volta
ao essencial
Um mergulho na consciência

Tendencias
O lar como o centro
de nossas vidas
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E que venha a luz!
Cores Pantone 202 1

Lancamentos
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Novo olhar
para o momento
Mudanças no processo
de trabalho
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Todas as novidades
Damme para 2021

Tecnologia
e sustentabilidade
em casa
Arquitetura sustentável

5

Su c s em

D E S TAQ U E
Nosso destaque para 2021 é o Onix
Gray, 61x120. A peça traz faces cristalizadas
com acabamento ultra polido e alto brilho.
A pedra Onix, na categoria dos mármores
nobres, possui cristais em profundidade,
o que valoriza e imprime sofisticação ao
ambiente. Sua força aliada à cor cinza,
expressa segurança e serenidade.
O modelo compõe com o Scket,
62x121, que é um Decor, uma verdadeira obra
de arte. Com estampa geométrica e efeito
em Glossy, que dá a impressão de textura, a
peça traz paz e elegância ao ambiente com
suas variações em tons de cinza e branco.
Tudo para uma decoração sofisticada
e moderna, que transmite calma e serenidade.

SCKET

COLEÇÃO URBANOS | 62 X 121 | ACE TINADO E GLOSSY
O N I X G R AY / S C K E T

6

7

E
QUE
VENHA
LUZ!

A Pantone inovou ao eleger duas cores para 2021. Os tons
escolhidos foram o Ultimate Gray e o Illuminating, respectivamente
o cinza e o amarelo. O primeiro representa o ano vivido, assim como
a força e a resiliência necessárias para romper 2020. Já o amarelo
traz luz e alegria, uma mensagem de esperança, de que o próximo
ano trará um futuro pelo qual vale a pena ansiar.

Um
novo olhar
para
o momento

As cores
escolhidas se
complementam e se
apoiam. Como disse
Leatrice Eisean, diretora
executiva da Pantone
Color Institute: “Prática e
sólida como uma rocha,
mas, ao mesmo tempo

Illuminating
13-0647

A essência do trabalho dos arquitetos e designers de interiores
não mudou. Porém, algumas adaptações foram necessárias. Os encontros

reconfortante e otimista,

presenciais passaram a ser combinados com os atendimentos remotos.

esta é a combinação

O uso da tecnologia para manter o contato com clientes e fornecedores

de cores que nos dá
resiliência e esperança.
Nós precisamos nos
sentir encorajados e
elevados; isto é essencial
para o espírito humano.”

Ultimate Gray
17-5104

passou a ser fundamental. O processo de escolha dos materiais de
construção passou a ser adaptado para o meio virtual, permitindo que
clientes e fornecedores se relacionassem de maneira mais ativa não
apenas de forma presencial, mas também on-line. O futuro das rotinas de
trabalho deve ser a combinação dos formatos presencial e remoto.

(Fonte: Uol)
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A v o lta a o

essencial

O ano de 2020 nos fez resgatar o que de mais valioso existe em nós mesmos e no
mundo. Saímos do luxo, do supérfluo, para o essencial. Passamos a questionar o consumismo,
as compras exageradas de bens descartáveis e passamos a investir no que mais importa: as
pessoas que amamos, nossa casa, nossa essência.
Vivemos um momento não apenas de isolamento, mas de reflexão, de mergulho em
nosso eu mais profundo. Fomos da futilidade das aparências para o que importa: pessoas,
sentimentos, desejos de encontros. Vimos o quanto é fundamental dedicar mais tempo para
nós mesmos, nossas famílias e amigos. Nunca fizemos tantas chamadas de vídeo!
O design de interiores e a arquitetura também se adaptaram a esta mudança. Ao
invés de ambientes lindos, mas frios, o design aderiu ao familiar, ao afeto, ao aconchego. É a
decoração para o conforto, para a praticidade, sem abrir mão da estética e da beleza. É um
caminho de introspecção, de volta para a nossa casa – tanto literal quanto internamente. Faça
esta viagem você também!

O trabalho em casa
e os espaços multifuncionais
As casas mudaram de significado. Se antes eram um local para descansar, onde muitas vezes
se passavam poucas horas do dia, hoje as habitações passaram a ser local de trabalho, lazer, de fazer
refeições e ficar com a família. Com as novas circunstâncias, os ambientes passaram a ser “multiuso”,
contemplando uma série de funções. Um exemplo clássico são as salas de estar que passaram
a acumular as funções de escritório, para o trabalho home office. Além disso, foi necessário criar
pequenos escritórios em vários pontos da casa, como na suíte e no quarto dos filhos, já que todos os
membros das famílias passaram a estudar e trabalhar em casa.
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Tudo o que vivemos neste último ano
provocou uma transformação em nós, na
forma com que encaramos a nossa vida,
nossa casa. O lar se tornou o centro de
nossas vidas. Passamos a revalorizar o nosso
espaço.
Entre

as

principais

características

desta mudança, está a volta da tendência
minimalista, com espaços amplos e clean,
muitas vezes trabalhados com uma paleta
de cores neutras e monocromáticas. Para
contrastar veio a valorização de peças
marcantes, com a inclusão de louças de família,
revestimentos que lembram a casa dos avós,
artigos herdados e tudo que traz aquelas
lembranças prazerosas para a mente! Para
combinar com este estilo, a aposta são os
revestimentos e produtos que lembram obras
de arte, como nosso lançamento Artsy Bege
e Gray, com estampas e efeitos, sobretudo
em tons suaves e neutros, que trazem paz e
calma para o ambiente.

Tendências

Para espaços elegantes e marcantes,
as tendências são os mármores nobres,
com personalidade e contraste. Exemplos
disso são os modelos que combinam preto
e branco, além das peças em tons fortes,
como preto e marrom.

20
21

M O N T B L A N C / A R T S Y G R AY
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ARTSY GRAY

COLEÇÃO URBANOS | 62 X 121 | ACE TINADO E GLOSSY

ARTSY BEGE

COLEÇÃO URBANOS | 62 X 121 | ACE TINADO E GLOSSY
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DARK CASTOR

COLEÇÃO MADEIR ADOS | 20 X 121 | RÚSTICO | ACE TINADO

No formato 20x121, abrimos mais uma cor na linha rústica do Dark Smookd, o
Dark Castor, com veios da madeira aparentes, vindo também na versão acetinada,
indicada para ambientes internos.

DARK CASTOR / BARON

As cozinhas voltaram a ser
a alma da casa, como centro de
socialização integrado com a sala
de jantar. A hora de cozinhar é o
relaxar com a família. A nova cozinha
segue o conceito aberto e recebe
cores novas e vibrantes. Que venha a

LINEA

momento de conversar, trocar e

alegria e a descontração!
Outra opção que é destaque
para

2021

são

as

padronagens

geométricas. Ideais para ambientes
modernos,

cheios

de

bossa

e

estilo. Os revestimentos com estas
estampas podem ser usados em
ambientes

inteiros,

mas

também
PEDRA ESTRELA GRAFITE / LINEA

formam painéis lindos ou revestem
paredes únicas, que servem de ponto
focal da decoração.

Para fugir da correria da rotina, nada melhor que um banho relaxante!
Sendo assim, os banheiros passaram a ser considerados espaços de relaxamento,
pequenos spas dentro das residências com conceito minimalista. Os novos
banheiros contam com banheiras, artigos de relaxamento e até poltronas! São
verdadeiras salas de banho!
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lan
ça
men
tos

2021
Os mármores escuros e

nobres imperam nos lançamentos

Damme 2021, que vêm compostos

com Onix Negro; Turmalinas, com
corte

longilíneos

e

em

forma

de geodo, assim como a Pedra
Estrela.

GEODO NEGRO

PEDRA ESTRELA GRAFITE

COLEÇÃO PEDR AS | 61 X 120 POLIDO | 62 X 121 RÚSTICO

PEDRA ESTRELA INDIGO
COLEÇÃO PEDR AS | 61 X 120 POLIDO

Quando a Turmalina natural recebe
um corte transversal em sua estrutura, ela
aparece como o Geodo Negro, no formato
61x120. Um mix de cristais em tom preto
monocromático, com textura ultra polida.
E completando a Coleção Pedras,
aparece a Pedra Estrela Grafite, com textura
polida e rústica, nos formatos 61x120 e
62x121, que vai do interior à área externa.
Inspirada na Via Láctea, ela coloca pontos de
luz na escuridão. O produto também aparece
na versão Indigo, remetendo ao brilho dos

GEODO NEGRO

COLEÇÃO PEDR AS | 61 X 120 | POLIDO

plânctons no azul escuro do mar. Das estrelas
MAESTRO BLANC / ONIX NEGRO

ao mar, a ideia é valorizar a vida e o universo.

O Onix Negro no formato 61x120 rouba
a cena. Com textura ultra polida, cobre muito
bem uma sala ampla ou um decor na sala de
banho.
A Turmalina Grafite, com estrutura
longilínea, também em 61x120, ultra polida, é

ONIX NEGRO

clássica e pode revestir piso e parede.

COLEÇÃO PEDR AS | 61 X 120 | POLIDO

ONIX GRAY

COLEÇÃO PEDR AS | 61 X 120 | 82 X 82 | POLIDO
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TURMALINA GRAFITE

COLEÇÃO PEDR AS | 61 X 120 | POLIDO
YA R A C A R A M E LO / P E D R A E S T R E L A I N D I G O

E na linha Aços, trouxemos
o Nélio no formato 62x121 e 83x83,
que é uma reprodução do aço
corten, porém menos agressivo.
Enferrujado

sim,

mas

em

tons

puxando para o camurça e textura
rústica.
Completando

a

linha

de

Urbanos e Concretos, aparece o
Carmelo

Cappuccino,

trazendo

uma mistura de marrom e bege
num tom cappuccino acetinado,

NELIO

COLEÇÃO URBANOS | 83 X 83 | 62 X 121
RÚSTICO

CARMELO CAPPUCCINO
COLEÇÃO URBANOS | 83 X 83
ACE TINADO

inspirando aconchego e elegância.

MICHEL ANGELO / LINEA

Já o Michelangelo no formato 83x83 reproduz uma pedra compacta bruta, com
veios em tons marrons dourados, contrastando com o preto. Para o Decor, indicamos
o Línea, que traz a combinação clássica do preto e branco em um desenho geométrico,
com partes do próprio mármore.

NELIO / CARMELO CAPPUCCINO

MICHELANGELO
COLEÇÃO PEDR AS
83 X 83 | ACE TINADO
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LINEA

COLEÇÃO PEDR AS | 62 X 121 | ACE TINADO E GLOSSY
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Nossa
Brasileiras

linha

de

n ão é s o b r e ta m a n h o .

Pedras

também contempla o

é sobre

Maestro Blanc, com fundo branco

grandeza

para harmonizar com ambientes
amplos. Seus veios lembram o
movimento de uma sinfonia suave,
delicada e sutil.
O

Magdal

Bege

e

o

Magdal Ice trazem neutralidade
e suavidade com muita graça e

Beleza, amplitude e resistência.
g r a n d e s f o r m ato s 1 2 0 x 1 2 0

elegância. Com veios suaves em
tons de branco, as peças nas
cores bege e gelo combinam com

Força e beleza em grandes

ambientes refinados e delicados

formatos.

e

de

espessura diferenciada, o porcelanato

combinação com móveis e objetos

120x120 da Damme traz grandeza

com cores fortes, sem pesar.

e sofisticação para ambientes com

trazem

a

possibilidade

Com

ultra

polimento

e

mármores nobres e modernidade para
projetos com design urbano.⠀
O destaque em 2021 nesse
formato é o Mont Blanc, com fundo
branco inspirado na mais alta montanha
dos Alpes da Europa Ocidental. Com
mais de 4.800 metros de altitude, o
chamado Monte Branco faz a divisa da
França com a Itália. Abaixo todos os

MONT BLANC

COLEÇÃO PEDR AS | 120 X 120 | 61 X 120 | 82 X 82 | POLIDO

porcelanatos produzidos no 120x120.

MAGDAL BEGE
COLEÇÃO PEDR AS
83 X 83 | ACE TINADO
82 X 82 | POLIDO

MAESTRO BLANC

COLEÇÃO PEDR AS | 61 X 120 | 82 X 82 | POLIDO
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MAGDAL ICE

COLEÇÃO PEDR AS
83 X 83 | ACE TINADO
82 X 82 | POLIDO

Saint
Laurent

Calacáta
Black

Capraia

Onice

Onix
Ice

Pulpis
White

Pulpis
Marfil

York
Bege

York
Níquel
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YARA NATURE

COLEÇÃO MADEIR ADOS | 30 X 121 | ACE TINADO

YARA CARAMELO

COLEÇÃO MADEIR ADOS | 30 X 121 | ACE TINADO

YA R A N AT U R E / C U B E B R O N Z E

YARA ALMOND

COLEÇÃO MADEIR ADOS | 30 X 121 | ACE TINADO
YA R A N AT U R E / C U B E B R O N Z E

Nossa
ampliada

gama

com

de

peças

madeirados

de

foi

personalidade

marcante. Disponíveis no formato 30X121,
os novos modelos da coleção incluem: Yara
Nature, Yara Caramelo e Yara Almond.
Para os fãs de peças com visual
rústico, nós estamos lançando o Griza. Com
tons de marrom e bege, este modelo traz
um aspecto notável em estilo próprio e com
classe.

GRIZA

COLEÇÃO MADEIR ADOS | 30 X 121 | ACE TINADO

GRIZA
GRIZA
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Tecnologia e
sustentabilidade
em casa

O

isolamento trouxe a valorização
do verde e da natureza. Além
da criação de pequenos jardins
em casa, a vontade de cuidar
do nosso planeta se fortaleceu.
Sendo assim, uma das principais tendências
para 2021 é a arquitetura sustentável, com
o uso de produtos e objetos que respeitem
o meio ambiente. Isso se reflete na mudança
dos materiais de acabamento, que passaram
a ser reutilizados e reciclados, e no uso da
tecnologia, com casas e edifícios inteligentes,
com redução do consumo de energia elétrica,
água e gás.
Seguindo esta linha natural, novas
cores entram na paleta da decoração, com
tons terrosos, verde, cinza e cores metalizadas,
além de um leque de opções com texturas
diferenciadas, personalizadas de acordo com
o perfil de cada um.
Para se ter uma ideia do quanto esta
volta para o natural aconteceu, de acordo com
a ferramenta Google Trends, as pesquisas por
plantas para ambientes internos cresceram
mais de 100% na plataforma, apenas no
período de março a setembro!
Muitas pessoas passaram a ver como
o impacto do homem na natureza é prejudicial
para a própria espécie humana. Durante o
isolamento, a qualidade do ar melhorou em
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muitos países e a vontade de fazer mais pelo
planeta se traduz na decoração.
Arquitetos e designers vêm se voltando
cada vez mais para a arquitetura sustentável.
Isso se traduz não apenas na escolha de
materiais e na instalação de sistemas de
energia solar nas casas, por exemplo, mas
também na própria forma de pensar os
ambientes. A tendência é a criação de espaços
mais duradouros e atemporais, reduzindo a
necessidade de redecorar ou fazer adaptações
frequentes. Uma sala de estar pode ser utilizada
como home office e quarto de hóspedes,
bastando pequenos ajustes. Ou um quarto pode
ser transformado com o reaproveitamento de
materiais.
Entre as ideias para uma decoração
sustentável está a automação. As chamadas
casas inteligentes vêm crescendo aos poucos.
Por meio da chamada Internet das Coisas, já é
possível instalar sistemas de controle remoto
das luzes da casa; desligamento automático
das luzes em ambientes vazios; controle da
refrigeração de geladeiras e da temperatura
de aparelhos de ar-condicionado; controle do
consumo de água; bloqueio de vazamentos e
muito mais.
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