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FEEL THE NATURAL STONE

A beleza das pedras naturais perduram no tempo.
Transformam ambientes exclusivos que transmitem emoções.
Ao longo dos séculos foram extraídos milhares de pedras que aparecem numa grande
variedade de formas e tamanhos. Na verdade todas são diferentes.
Devido às suas cores vivas e delicadas, as pedras naturais criam espaços harmoniosos e
luxuosos.
The beauty of natural stones persist in time.
Transform exclusive environments that transmit emotions.
Over the centuries were extracted thousands of stones that appear in a wide variety of shapes and sizes.
In fact they are all different.
Due to its vibrant and delicate colors, the natural stones create harmonious and luxurious spaces.

SOBRE A ALPstone
ABOUT ALPstone

A ALPstone dedica-se à transformação e comercialização de mármores e granitos, desde
2009.
Tem a capacidade de oferecer ao cliente um serviço de qualidade com atendimento de
excelência. Para a ALPstone a qualidade é decisiva para o sucesso de uma indústria transformadora. Por essa razão adopta estratégias que proporcionem aos nossos clientes mais
valor, aproveitando as potencialidades dos nossos recursos.
A satisfação é o nosso objectivo. O crescimento exponencial que a empresa apresenta é
o resultado inequívoco da fidelização dos nossos clientes. Com o crescimento verificado
nos últimos anos, e com a actual procura sentimos a necessidade de rea justar a nossa
dimensão para que consigamos manter os níveis de crescimento e satisfação do cliente.

ALPstone is dedicated to the processing and marketing of marble and granite, since 2009.
Has the capacity of offering an excellence service. For the ALPstone quality is decisive for the success of a
manufacturing industry. For this reason adopts strategies that provide our customers more value, by exploiting
the potential of our resources.
The satisfaction is our objective. The exponential growth is the clear result of the loyalty of our customers. With
the growth in recent years, and with the current demand we feel the need to readjust our dimension for which
we maintain our levels of growth and customer satisfaction.

PRODUTOS ALPstone
PRODUCTS ALPstone

MÁRMORES

GRANITOS

MARBLES

GRANITES

ONYX

COMPACTADO
MÁRMORE

COMPACTADO
QUARTZ

MARBLE
COMPACT

QUARTZ
COMPACT

CERSIZE

MÁRMORES MARBLES
Temos consciência que temos nas mãos umas das maiores belezas que a natureza nos dá.
O mármore é uma rocha natural que tem características próprias e uma identidade original
e exclusiva.
We are conscious that we have in our hands the biggest beauties that the nature gives us.
The marble is a natural rock that has own original characteristics and exclusive identity.

GRANITOS GRANITES
O granito é uma rocha cristalina que resulta da consolidação de um magma que resulta por
vezes de recentes metamorfoses de rochas sedimentares.
É uma ótima solução estética e extremamente resistente.
The granite is a crystalline rock resulting from the consolidation of a magma that is sometimes recent metamorphoses
of sedimentary rocks. It is a great aesthetic solution and extremely durable.

ONYX
É um material de brilho e coloração especiais, e devido á sua raridade e beleza torna-se valioso.
Na sua maioria é um material translúcido atualmente muito usado em projetos de arquitetura
e decoração.
It is a material of brightness and color special, and due to his rarity and beauty becomes valuable. For the most part is
a translucent material and is currently used in projects of architecture and decoration.

COMPACTADO DE MÁRMORE MARBLE COMPACT
É um aglomerado de mármore natural ligados por uma resina especial, o que permite criar
uma infinidade de cores e uma grande variedade de formatos.
It is an agglomeration of natural marble connected by a special resin, which allows you to create a multitude of colors
and a wide variety of formats.

COMPACTADO DE QUARTZ QUARTZ COMPACT
Tem uma aparência sofisticada e uma excelente qualidade.
É um material composto por 95% de matérias inorgânicas e feito a partir de uma tecnologia
avançada.
Tem uma cor incomparável à de qualquer pedra natural.
Has a sophisticated look and excellent quality. It is a material composed of 95% of inorganic materials and made from
an advanced technology. Has a color incomparable to any natural stone.

CERSIZE
É um material cerâmico de máxima qualidade para projetos mais exigentes. Pode ser usado
em ambientes exteriores, interiores e em mobiliário. Utiliza uma tecnologia inovadora que lhe
dá propriedades mecânicas e ambientais excelentes.
It is a ceramic material of the highest quality for projects more demanding. Can be used in outdoor environments, interiors and furniture. Uses an innovative technology which gives you mechanical properties and excellent environmental.

DESIGN DE AMBIENTES ALPstone
DESIGN AMBIENTS ALPstone

A ALPstone aborda cada projeto como se fosse único.
Possui uma equipa especializada e profissional que permite um acompanhamento ao cliente permanente.
Após o aconselhamento das características técnicas e da escolha do material pelo departamento criativo da ALPstone é possível criar uma simulação 3D de modo a oferecer ao
cliente uma escolha acertada.
Depois de dar resposta a todos os requisitos do projeto procede-se à medição em obra
pelos técnicos especializados para a sua execução e assentamento.
The ALPstone approaches each project as if it were single. Has a specialized team and professional that allows a monitoring
customer permanent. After the advice of the technical characteristics and the choice of the material to the creative department
of ALPstone it is possible to create a simulation 3D in order to offer the customer a choice. After responding to all the requirements of the project shall be measured in work by specialized technicians to its execution and settlement.

BANCADAS EXCLUSIVAS
EXCLUSIVE COUNTERTOPS

A ALPstone apresenta uma seleção de compactados diferentes e exclusivos para criar as
suas bancadas de cozinha de acordo com as últimas tendências em decoração e design
de interiores.
ALPstone presents a selection of different materials and exclusive to create your countertops kitchen according to the latest
trends in decoration and interior design.

CORES E TEXTURAS COLORS AND TEXTURES

Possui uma vasta gama de cores e texturas, que
dão asas à imaginação e criação de espaços únicos e diferentes.
It has a vast scale of colors and textures, that give wings to imagination and creation of unique spaces and different.

LAVA-LOIÇAS INTEGRADOS INTEGRITYI SINKS

Esta solução tornam os balcões de cozinha em
elementos únicos e harmoniosos. Apresentam-se
em vários formatos.
This solution makes the counterstops in kitchen elements unique
and harmonious. Come in various formats.

ACABAMENTOS PERFEITOS PERFECT FINISHES

A ALPstone apresenta soluções à medida feitas
com tecnologia avançada de modo a responder
às necessidades do cliente.
ALPstone offers tailored solutions made with advanced technology in order to meet the needs of the customer.

OBRAS ALPstone
PROJECTS GALLERY ALPstone
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