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 Esses valores norteiam nossos passos, definindo também o posicionamento que conquistamos 

no mundo. Nossa personalidade única conquista públicos e espaços plurais, em uma jornada que se 

eterniza através da descoberta, do amadurecimento e da transformação. São também esses valores 

que tornam possível a criação de um futuro empolgante, otimista e livre.

 Mas o futuro é um lugar em que ainda não chegamos. São as decisões que tomamos aqui e 

agora que dizem o quanto estamos prontos para desbravar novos cenários, viver novas experiências 

e abrir as asas e o coração para as novidades.

 Ansiamos chegar onde não estivemos e nos inspirar com as maravilhas de cada canto do globo. 

Queremos nos sentir em casa. Aqui, lá e em qualquer lugar. E trazer na mala memórias, aprendizados 

e sentimentos que levaremos pelo resto da vida.

 Estamos prontos para embarcar nessa jornada. Por que você não vem com a gente? 

Motivação, inspiração,

conquista, coragem,

ação e realização.
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 É também conhecida como Ilha Verde, 

devido a sua vegetação exuberante. Águas 

claras em diversas tonalidades de azul e verde 

e areia fina compõem cenários perfeitos para 

relembrar aquela experiência única que só o 

contato com o mar é capaz de proporcionar.  

 A ilha de Thasos é repleta de vilas 

que guardam histórias, principalmente sobre 

mineração e as cobiçadas minas de ouro. A 

arquitetura mescla ruínas de templos e uma 

infraestrutura moderna com bares, hotéis e 

restaurantes que oferecem alta gastronomia e 

vida noturna agitada. 

 Além de ter sido a inspiração para o 

nosso destaque, Thasos, a Ilha é o destino ideal 

para quem busca se desconectar da tecnologia 

e se conectar com a natureza.

 Muito provavelmente você está dentro desta estatística: o 

desejo de dois em cada três brasileiros é viajar.

 A Damme já ansiava a retomada da vida em movimento 

com aeroportos lotados de pessoas embarcando para os mais 

diversos destinos. Por isso, a campanha Seu Lugar no Mundo traz 

inspirações para a Coleção 2022. 

 Paisagens que lembram pinturas 

formadas por montanhas, pradarias, geleiras e 

lagos tão deslumbrantes que parecem espelhos. 

A Patagônia é um destino que mescla aventura 

e luxo, seja na prática de esportes de aventura 

ou em um restaurante de alta gastronomia.

 E por falar em luxo, o quartzito mais 

resistente do mundo é da Patagônia. A 

pedra natural possui veios tão lindos quanto 

o mármore, mas com a vantagem de ser 

mais resistente, o que a torna ainda mais 

diferenciada.  

 Um grande destaque da Coleção 2022 

é inspirado neste quartzito tão expressivo.

ilha grega
de thasos

patagônia

Thasos  |  Coleção Pedras
121x121 . 120x120 . 62x121 . 61x120
Acetinado | Polido

Patagonia |  Coleção Pedras
83x83 . 82x82 . 62x121 . 61x120
Acetinado | Polido
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O estilo Comfy abre 
espaço para a moda over, 
que exagera nas cores, 
texturas, tamanhos e 
misturas. Neon, amarelo, 
laranja, verde e rosa 
chegam trazendo vida 
para as cores escuras, 
que se mantêm. 

A arquitetura e a 
decoração, assim como a 
moda, também refletem o 
nosso estado de espírito. 
Intensos e vibrantes, os 
tons de rosa e violeta 
serão protagonistas em 
looks e na decoração em 
2022. 

A Versace mostrou essa 
explosão em seu desfile 
com o protagonismo das 
cores em suas peças de 
alta-costura.

Very Peri, a cor do ano 
definida pela Pantone, 
é uma mescla de tons 
azuis com vermelho que 
se transforma no violeta. 
Esta cor traz a mensagem 
de empoderamento 
ao olhar para o futuro. 
Para a WGSN, o Digital 
Lavender tem uma 
propriedade calmante, 
que proporciona bem-
estar e saúde mental.

Leatrice Eiseman, diretora 
do Pantone Color Institute 
definiu a cor que mistura 
azul e vermelho da 
seguinte maneira: “Very 
Peri tem uma atitude 
alegre e positiva e uma 
presença dinâmica que 
encoraja a criatividade 
sem precedentes e a 
expressão imaginativa.”

Sahara |  Coleção Pedras
121x121 . 120x120 . 62x121 . 61x120
Acetinado | Polido

A Damme Porcelanato, 
de olho nas tendências 
do mercado e 
inspirada na moda 
de alta-costura, traz 
para a coleção 2022 
mais cores, elegância 
e movimento. Um 
exemplo de ousadia e 
inovação na coleção 
é o Sahara, que 
tem o preto como 
fundo, destacando 
os veios em tons 
terrosos sem perder 
a sofisticação.

As cores 
exercem forte 
influência nos 
nossos sentidos 
e impactam o 
nosso estado 
de espírito, 
por isso, a 
Moda faz com 
que o mundo 
exploda 
em cores 
trazendo 
bem-estar, 
motivação e 
energia para 
os nossos dias. 

O lançamento 
primavera-verão 
2022, de grifes 

como Dior e Versace, 
mostraram que o 

uso das cores vem 
para externar alegria 

e felicidade como 
um reflexo atual da 

sociedade. 

O estilo Comfy abre 
espaço para a moda over, 
que exagera nas cores, 
texturas, tamanhos e 
misturas. Neon, amarelo, 
laranja, verde e rosa 
chegam trazendo vida 
para as cores escuras, 
que se mantêm. 

A arquitetura e a 
decoração, assim como a 
moda, também refletem o 
nosso estado de espírito. 
Intensos e vibrantes, os 
tons de rosa e violeta 
serão protagonistas em 
looks e na decoração em 

Very Peri, a cor do ano 
definida pela Pantone, 
é uma mescla de tons 
azuis com vermelho que 
se transforma no violeta. 
Esta cor traz a mensagem 
de empoderamento 
ao olhar para o futuro. 
Para a WGSN, o Digital 
Lavender tem uma 
propriedade calmante, 
que proporciona bem-
estar e saúde mental.

Leatrice Eiseman, diretora 
do Pantone Color Institute 
definiu a cor que mistura 
azul e vermelho da 

Sahara e Monticello6 7



8 9

  Se precisássemos resumir os destaques e tendências 

para 2022, com certeza, as palavras seriam experiência imersiva 

e movimento. Caminhamos por inúmeros lugares, coletamos uma 

infinidade de histórias e nos abrimos para a irreverência que só 

quem adota uma postura de viajante, com o olhar ávido pelas 

novidades, pode absorver. 

 Cores, texturas e grafias ditam o tom da coleção 2022, 

sendo a mais genuína e autêntica forma que a Damme Porcelanato 

encontrou para convidar você a explorar tudo o que o mundo 

tem a oferecer. Explore e conheça todos os nossos destaques nas 

próximas páginas.

 A conexão mais forte sentida com a natureza é simbolizada 

pelos pés descalços brincando com a terra. Para trazer essa energia 

vivaz apostamos em produtos terracota e bronze, que, fazendo 

conexão com tudo que é natural, inspiram conforto sem negligenciar 

a nobreza e sofisticação. Prova disso é o Armani Bronzo, considerado 

um mármore nobre, que chega para coleção enfatizando o bronze 

em tons terrosos.

Armani Bronzo  |  Coleção Pedras
121x121 . 120x120 . 62x121 . 61x120
Acetinado | Polido

Matéria de capa

Armani Bronzo e Yara Caramelo
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 Já o Armani Fendi, igualmente 
nobre, usa o grigio em tons azulados, 
trazendo acolhimento de forma 
exótica e luxuosa. O Rosso Fiorino se 
destaca por sua coloração magenta e 
veios marcantes. É um quartzito ideal 
para aplicações em áreas extensas, 
e com certeza deslumbrante em 
qualquer ambiente.

 É com o anseio pela novidade e completude que apresentamos os destaques da já 
robusta coleção Pedras. A referência não poderia ser outra: a preciosidade encontrada nos solos 
europeus, com diversidade de cores que vai desde a base até os detalhes.

 Com a fiel reprodução da clássica pedra crema marfil, o Crema Natura tem tons claros 
com veios suaves. Uma boa pedida para aplicação em ambientes que buscam amplitude e 
sofisticação, assim como o Brecchia, um mármore que estampa em sua grafia linhas e ondas em 
tons rosê.

 Quando falamos em 
aconchego as madeiras não podem 
ficar de fora. O Monticello, uma 
madeira clara, é inspirado no refinado 
acabamento italiano. Já o Le Mans 
Wood, uma madeira raspada, vem 
na proposta decor com um ripado 
que se diferencia nas extremidades, 
criando painéis exclusivos.

Rosso Fiorino  |  Coleção Pedras
61x120
Polido

Monticello  |  Coleção Madeirados
20x121
Rústico

Le Mans Wood  |  Coleção Madeirados
62x121
Acetinado e Relevo

Armani Fendi  |  Coleção Pedras
121x121 . 120x120 . 62x121 . 61x120
Acetinado | Polido

Crema Natura |  Coleção Pedras
83x83 . 82x82 . 62x121 . 61x120
Acetinado | Polido

Brecchia |  Coleção Pedras
61x120
Polido

Armani Fendi e Lacombe Nelio

Rosso Fiorino e Crema Natura10 11
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Atenas |  Coleção Pedras
121x121
Rústico

Fusion Nude  |  Coleção Pedras
82x82
Polido

Fusion Ice |  Coleção Pedras
82x82
Polido

Atenas ice  |  Coleção Pedras
121x121
Acetinado

Statuario  |  Coleção Pedras
121x121 . 120x120 . 62x121 . 61x120
Acetinado | Polido

Iris  |  Coleção Pedras
61x120
Polido

 O Fusion Ice, Fusion Nude e o 
Statuário também ganham um lugar 
especial, cada um com seus veios e 
tons próprios e marcantes.
 
 Os cristais translúcidos do 
Iris encantam, sendo esse mais um 
destaque da coleção. Peça luxuosa e 
cheia de vida, que reflete a luz através 
de sua forma e cor, com veios largos e 
alaranjados.

 Da Grécia nossa inspiração vem de sua capital, 
homenageada no nome dos porcelanatos Atenas e Atenas 
Ice. Tantas relíquias e histórias se perpetuam em uma pedra 
fantástica, que traz todo o esplendor dos tempos mais gloriosos 
de seu país de origem.

Iris e Le Mans Wood12 13
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 Da relação humana com a natureza surgem revoluções, grandes descobertas, invenções 
e produtos que transformam o modo de viver. Com referências na matéria orgânica o homem 
é capaz de criar maravilhas que deslumbram tanto quanto tudo que é natural.  

 Não poderíamos deixar de 
referenciar a interferência humana 
com o orgânico, por isso, trazemos 
para a coleção o Galaxy. Das prensas 
europeias que fazem um mix de 
vidro, pedras, mármores e cimento, 
temos o terrazzo, tendência europeia 
muito explorada há 15 anos atrás. 
Reproduzindo minerais através de 
pontos beges, marrons e dourados em 
fundo escuro, abre as portas para o 
infinito de uma galáxia nos ambientes 
em que é aplicado.

 Com a base clara os pontos 
ganham tonalidade acinzentada, 
resultando no Ice Snow, uma referência 
ainda mais fiel ao terrazzo.

Galaxy  |  Coleção Pedras
82x82 . 61x120
Polido

Ice Snow  |  Coleção Urbanos
121x121 . 83x83
Acetinado | Rústico

Galaxy

Ice Snow, Yara Caramelo e Lacombe Nelio14 15



 A ação do tempo, muito mais 
indomável que a do homem, também 
merecia uma releitura. É essa força 
que esculpe cenários paradisíacos, 
e também mostra que por mais 
resistente que um material seja, nada 
está fora do seu alcance. Enquanto o 
Stone Chumbo resgata a naturalidade 
do concreto na coloração cinza e 
textura, o Stone Aço, de tom escuro 
e avermelhado, nos lembra da 
ferrugem que consome o ferro e o 
aço. Ambos com o intuito de oferecer 
uma proposta de aplicação industrial, 
tendência que continua em alta.

 Na aposta dos urbanos 
incorporamos o Solo, um madeirado 
que parece ter sido retirado do 
cimento por conta de seus tons em 
cinza.  O York Caramel e o York Bianco 
também chegam nessa coleção e com 
bases claras, permitindo brincar com 
os estilos do decor. 

Stone Chumbo  |  Coleção Urbanos
121x121 . 83x83
Rústico

York Caramel  |  Coleção Urbanos
83x83
Acetinado

Solo  |  Cimentos
30x121
Acetinado

York Bianco  |  Coleção Urbanos
83x83
Acetinado

Stone Aço  |  Coleção Urbanos
121x121 . 83x83
Rústico

Stone Aço e Le Mans Wood
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 Os detalhes atraem e 
satisfazem os olhos até mesmo em 
suas sutilezas. Ampliamos nossa gama 
decor para abraçar a reprodução 
de formas, elementos, texturas e 
relevos para os produtos acetinados.  
A madeira com aspecto cimentício 
também entra no decor, como no Le 
Mans Cement.
  
 Brincando com formas e 
volume, o trio Lacombe Nélio, Lacombe 
Bianco e Lacombe Statuário chegam 
de forma poderosa para ambientes 
formais e de lazer.

 Representando o movimento e estrutura da vida 
moderna, o Groove nos mostra toda a versatilidade de 
aplicação que o branco proporciona. Uma peça forte 
nos traços, excelente para painéis decorativos. 

 Homenageando as tendências artísticas que 
tomaram a Europa no ínicio do século XX, o Vanguard 
reúne tons de azul e marrom, uma reprodução fiel do 
movimento com o uso de cores fortes e contrastes.

Le Mans Cement  |  Urbanos
62x121
Acetinado e Relevo

Lacombe Statuário  |  Pedras
62x121
Acetinado

Vanguard  |  Urbano
62x121
Acetinado e Glossy

Groove  |  Elementos
62x121
Acetinado

Lacombe Nelio  |  Urbanos
30x121
Rústico

Lacombe Bianco  |  Urbanos
30x121
Acetinado

Patagonia e Lacombe Bianco Vanguard18 19
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Madison |  Coleção Madeirados
30x121
Acetinado

repre sentaçõe s fié is
Wood Caramel |  Coleção Madeirados
30x121
Acetinado

Maracatiara Original |  Coleção Madeirados
30x121
Acetinado

Maracatiara Coffee |  Coleção Madeirados
30x121
Acetinado

Maracatiara Rajada |  Coleção Madeirados
30x121
Acetinado

 Versatilidade. Esta é a palavra para definir revestimentos madeirados em formato de 

régua feitos em cerâmica, que podem ser aplicados em pavimentos, paredes e escadas. Ao ser 

utilizado em todos os cômodos proporciona amplitude ao ambiente. 

  A nobreza e a realidade estética da madeira transmitem a sensação de 

aconchego, o que fazem das réguas de madeira uma escolha assertiva para qualquer ambiente 

em que o bem-estar é um requisito. Conheça um pouco mais sobre os destaques Madeirados 

da Coleção 2022.

Versatilidade e aconchego.

MADEIRADOS
Madison, York Caramel e York Níquel

20 21
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Ao lado, obras de Andres Amador e Jim 
Denevan, artistas mestres em arte na areia. 
Foto reprodução: blogdaarquitetura.com

 Olhar para fora. Essa é 
a proposta das criações que 
se apropriam de espaços 
naturais e elementos da 
natureza para criar arte 
conceitual.
 A Land Art ou 
Earthwork pode ser
vista em diferentes 
lugares do mundo: 
montanhas, desertos, 
mares, praias, campos, 
planícies e etc.

 Uma de suas principais 
características é o fato de as 

obras possuírem dimensões 
proporcionais ao espaço 

natural, o que altera a ideia
de visitas a museus e 

galerias de arte.
 Apreciar obras Land 

Art se torna uma 
experiência única por 

serem efêmeras. Com 
o tempo envelhecem 

ou desaparecem, o 
que as tornam ainda 
mais preciosas como 
experiência de vida.

a

da arte

22 23
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Nero Levanto |  Coleção Pedras
62x121 . 61x120
Acetinado e Polido

York Níquel  |  Coleção Urbanos
121x121 
Acetinado | Rústico

 Claro/escuro, textura/liso, natural/
industrial, clássico/moderno, pequeno/grande... 
Seja qual for a escolha, a regra é apostar no 
contraste para brincar com os excessos com 
a segurança proporcionada pelos efeitos 
neutralizantes. 
 O contraste é também um recurso de 
ouro para quebrar a seriedade e trazer mais 
diversão e alegria, sendo o aliado perfeito para o 
maximalismo. Contratendência até pouco tempo 
atrás, o maximalismo é a expressão de exuberância 
e do exagero e tem conquistado cada vez mais 
corações.

claro/escuro
no lançamento
Nero Levanto.

O clássico

claro/escuro
no lançamento
Nero Levanto.

O clássico

nesse ambiente
com o também
lançamento Fusion Ice.

O porcelanato
Moving é o responsável
pelo ponto de 

 Das composições arquitetônicas a obras 
de arte, no enredo e fotografia de um filme ou 
na harmonia dos instrumentos de uma melodia: 
o contraste é sempre aposta certeira para 
surpreender e deleitar os sentidos.
 Como regra do design, sua função de 
criar harmonia a partir das diferenças pode ser 
explorada mais do que nunca. A explosão de 
cores presente nas tendências dos mais diversos 
segmentos e a liberdade criativa da qual nos 
apropriamos é uma oportunidade imperdível para 
ousar, sair do senso comum e tirar o fôlego até 
mesmo dos expectadores mais exigentes.

Moving |  Coleção Urbanos
62x121
Acetinado e Glossy

Fusion Ice |  Coleção Pedras
82x82
Polido

Fusion Ice e Moving Nero Levanto e York Níquel24 25
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Horta na cozinha
 Temperos sempre à mão, frescos e livres de 
agrotóxicos. A natureza dentro de casa.  Não sabe o 
que plantar? Coentro, manjericão, hortelã, orégano, 
cebolinha e alecrim crescem bem em vasos pequenos, 
assim como tomate cereja e morango. 

Horta suspensa
 Essa ideia pode ser utilizada em qualquer 
ambiente da casa, mas fica incrível em cima da 
bancada da varanda gourmet.  Você só precisa de 
uma estante presa ao teto para que possa apoiar 
seus vasos de temperos. 

Cuidados e autocuidado 
 Agora que você já escolheu o lugar e o tipo 
de plantas que vai cultivar é importante que, além de 
garantir que recebam luz natural, você cuide da mini-
horta. Podar, adubar e fertilizar para garantir que a 
terra esteja sempre nutrida é tão essencial quanto 
regar.

 Ter temperos sempre frescos à mão não é uma 
vantagem apenas para a saúde do corpo. Também 
conhecida como hortoterapia, a prática de cuidar de 
plantas acarreta benefícios para a saúde emocional, 
prevenindo o estresse e a depressão. 

 Elementos da natureza compõem projetos de arquitetura e interiores devido a sensação de 
bem-estar e conforto emocional que proporcionam.

 Uma possibilidade de ter esse contato no aconchego do lar é cultivar uma horta caseira, que 
não requer muito espaço. Para começar é preciso encontrar um canto que receba a luz do sol por 
algumas horas do dia. 

Groove26 27
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