Portugal Inovador

Quando em 1995 um português residente em Paris fundou a
REAL MARBRE, fê-lo com o intuito de associar o mármore aos mais
luxuosos projetos de arquitetura e decoração. Hoje, a Real Marbre
deixa o seu cunho na decoração das lojas de conceituadas marcas
de moda internacionais, de hotéis de cinco estrelas e de habitações
de luxo, em parceria com arquitetos e designers de interiores.
China, Grécia, Itália, Espanha e França são apenas alguns dos
países que exportam os mármores trabalhados pelas mãos portuguesas. Os projetos elaborados em Paris veem todo o processo
de transformação, controlo de qualidade e expedição das pedras
ser realizado pela Stone Dark, em Portugal, por equipas altamente
especializadas e apoiadas pelas mais inovadoras tecnologias e
máquinas de precisão.
Falamos de pedras naturais, raras, que servem de base para
a elaboração de produtos de luxo, que respondem às mais altas
exigências. Frequentemente, Manuel Soares desloca-se a Portugal
com os clientes internacionais para que estes vejam o processo
e validem a qualidade dos mármores, assim como o produto final.
Trabalhando para um nicho de mercado de luxo, a qualidade e
o rigor na execução das peças marcam a postura da Stone Dark
no mercado. “O nosso trabalho equipara-se à joalharia, sendo um
trabalho muito exigente e refinado”, sublinha Filipe Lima, responsável de produção.

Sistema
português revoluciona

o luxuoso mercado da
pedra natural

Poucos saberão que as mais de 300 lojas
Yves Saint Laurent espalhadas pelo mundo
são decoradas com mármores trabalhados em
Portugal. São autênticas joias que deslumbram
até o mais requintado sentido estético.

Portugal Inovador
Inovação e tecnologia MINERAL
SYSTEM
Procurando responder às requisições do seu público, em
2015 foi criada a Empresa MINERAL SYSTEM. Uma empresa
que alia um elevado conhecimento da técnica de trabalhar a
pedra, da seleção das matérias-primas e da arte de as moldar
à inovação tecnológica.
Nesse âmbito, a MINERAL SYSTEM surpreendeu o
mercado com a inovadora técnica favo de mel em alumínio
. Ultra leve e resistente, este sistema está a revolucionar o
mundo da pedra ao oferecer novas perspetivas a arquitetos,
designers e decoradores de interiores. As suas características
ímpares permitem realizar revestimentos de grandes formatos,
reduzindo constrangimentos de peso e simplificando a aplicação, ao mesmo tempo que preserva a estética dos materiais
naturais. O sistema favo de mel em alumínio adapta-se a
todos os projetos e pode ser aplicado em revestimentos de
fachada interior ou exterior, revestimentos verticais, tetos ou
mobiliário. O objetivo principal desta tecnologia é reforçar a
pedra, conferindo-lhe importantes características mecânicas
e físicas que a tornam leve, flexível e adaptável aos projetos
de decoração mais complexos.
Todo o processo é estudado e acompanhado de forma
personalizada por uma equipa de profissionais especializados e capacitados para apresentar soluções inovadoras, no
domínio da arquitetura, sempre com a garantia de qualidade
irrepreensível.

Recentemente, a MINERAL SYSTEM esteve presente na última
edição da Maison et Objet, em Paris, com um stand que surpreendeu todos os visitantes por apresentar arcos, de quatro metros
de altura, que apesar da imponência e requinte conferidos pelo
mármore, revelaram as características de leveza e fácil aplicação
do sistema favo de mel a um público que procura as melhores
soluções para os mais arrojados projetos de luxo.
Esta presença enquadra-se no plano estratégico de difusão da
marca e do sistema junto dos arquitetos e designers mundiais. A
melhor montra deste sistema são já as fachadas e os interiores de
lojas de conceituadas marcas como Christian Dior, Gucci e Chanel, na Ásia, EUA, Europa e Médio Oriente, assim como todos os
espaços comerciais com assinatura Yves Saint Laurent.
Atualmente, a MINERAL SYSTEM tem no grupo REAL MARBRE o seu principal cliente, estando disponível para realizar o
processo para outras empresas localizadas em qualquer parte do
mundo. Manuel Soares reforça esta singularidade: “Procuramos
trabalhar com mármores raros e pautar pela diferença. Pretendemos distinguir-nos pela qualidade e inovação”.
Este é sem dúvida um projeto que eleva o nome de Portugal
além-fronteiras e que promete não parar de elevar a fasquia. Na
calha, está já o projeto de construção de uma unidade fabril em
Viana do Castelo que agregue a Stone Dark e a Mineral System,
conferindo uma maior rentabilização e agilidade dos processos,
de forma a responder com crescente eficácia e pontualidade às
solicitações mais exigentes.

