
Criada com o propósito de dar cor, vida e beleza aos ambientes, luminárias 
e cubas feitas artesanalmente, uma a uma, em cerâmica esmaltada colorida 
e tijolinhos e pedras para decoração.

Este é um produto artesanal, feito 
um a um. São naturais os craquelês, 
variações de tonalidade, textura e 
tamanho.



Pendentes 
Arena

Pendentes 
Retrô 

Pendentes 
Arena sem Aba

Pendentes 
Bola

Pendentes 
Botella

Pendentes 
Gonna

Pendentes 
Centrale

Pendentes 
Centrale Bola

Pendentes 
Grand Retrô

Pendentes 
Palloncino

Botella

Pendentes, arandelas e bolas de jardim artesanais 
coloridas em cerâmica esmaltada.
Disponíveis em 16 modelos  
Feitas uma a uma.
Disponível em 16 cores.
Quando acesas, nossas cores dão um efeito visual 
muito especial ao espaço.
Perfeitas para qualquer tipo de ambientes: coloridos 
ou sóbrios (cinza, preto, grafi te).
Perfeitas para qualquer tipo de projeto, rústicos e 
contemporâneos.
Podem ser usadas em ambientes internos e externos.
São luminárias leves e de fácil instalação.

5 anos de garantia

PENDENTES

ILUMINAÇÃO

Decorativa



Arandela 
Quadrata

Arandela 
Retunda

Arandela Mini 
Retunda

Bola de Jardim 
Pequena 

Furada 15x15

Bola de Jardim 
Media Furada 

19x19

Bola de Jardim 
Grande Furada 

26x26

Bola de Jardim 
Gigante Furada 

32x32

Arandela 
Quadrata

Arandela 

ILUMINAÇÃO

Decorativa
Pendentes, arandelas e bolas de jardim artesanais 
coloridas em cerâmica esmaltada.
Disponíveis em 16 modelos  
Feitas uma a uma.
Disponível em 16 cores.
Quando acesas, nossas cores dão um efeito visual 
muito especial ao espaço.
Perfeitas para qualquer tipo de ambientes: coloridos 
ou sóbrios (cinza, preto, grafi te).
Perfeitas para qualquer tipo de projeto, rústicos e 
contemporâneos.
Podem ser usadas em ambientes internos e externos.
São luminárias leves e de fácil instalação.

5 anos de garantia

ARANDELAS E BOLAS 
DE JARDIM FURADAS





Feitas artesanalmente em cerâmica esmaltada, 
uma a uma, no torno. Nossas 16 cores foram 
desenvolvidas para atender qualquer tipo de 
ambiente, tanto os mais sóbrios (preto, cinza, 
chumbo) quanto os coloridos e todos tipos 
de projetos, desde os mais rústicos até os 
contemporâneos.

CUBAS

Cuba Arco Cuba Ciotola Cuba Cone Cuba Linea G Cuba Linea P



Cubas e Luminárias, Arandelas e Bolas compõem 
ambientes únicos e lindos. Nossas 16 cores foram 
desenvolvidas para atender qualquer tipo de 
ambiente, tanto os mais sóbrios (preto, cinza, chumbo) 
quanto os coloridos e todos tipos de projetos, desde 
os mais rústicos até os contemporâneos.

COMPOSIÇÕES 



TIJOLOS
Nossos nove modelos de tijolinhos foram 
desenvolvidos para atender qualquer tipo de 
ambiente, tanto os mais sóbrios (preto, cinza, 
chumbo) quanto os coloridos e todos tipos 
de projetos, desde os mais rústicos até os 
contemporâneos.

Costaneira Marrom 
24x7,5x2

Mattone Paglia 
22,5x7x3

Costaneira Paglia 
24x7,5x2

Mattone Vulcano 
22,5x7x3

Linea Marrom 
25x7,5x1,5

Petit Linea Paglia 
22x5x1,8

Linea Paglia 
25x7,5x1,5

Petit Linea Rosso 
22x5x1,8

Feitos em argila, em formas individuais e serrados 
depois de irem ao forno a mais de 1.000 graus.
São perfeitos para fachadas e paredes internas. 
São de fácil instalação.
Aquecem os ambientes.
Podem compor desde uma arquitetura industrial 
até um ambiente rustico.
Preços extremamente competitivos.

Linea Mattone Marrom 
22,5x7x3



Este é um produto artesanal, feito um a um. 
São naturais os craquelês, variações de tonalidade, textura e tamanho.

www.smaltiambientes.com.br


