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In just 18 years of hard work, became
one of the largest manufactures of especial
pieces in ceramic in Brazil. Gabriella Revestimentos
Cerâmicos thanks to your clients, employees, agents,
distributors and suppliers of these results.

En sólo 18 anõs de fuerte trabajo, se convirtió en uno de los 
más grandes fabricantes de piezas especiales de cerámica
del Brasil. Gabriella Revestimentos Cerâmicos felicita a sus clientes,
empleados, agentes, distribuidores y los proveedores por
estos resultados.

Em apenas 18 anos de muito trabalho, tornou-se uma das maiores fabricantes de peças 
especiais em cerâmica do Brasil. 
A Gabriella Revestimentos Cerâmicos agradece a seus clientes, colaboradores, 
representantes, distribuidores e fornecedores por estes resultados. 
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Nab/VB 39 (12 Faces) Reb/VB 39 (16 Faces)

Casa Toscana Brick (7,5 x 23,7 cm) (Wall-tile 3” x 9  “)
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Cem/VB 39 (10 Faces)   Vol/VB 39 (16 Faces)

Cor/VB 39 (12 Faces) Sto/VB 39 (10 Faces)

Eng/VB 39 (12 Faces)

Casa Toscana Brick (7,5 x 23,7 cm) (Wall-tile 3” x 9  “)



Victoria Brick (5,1 x 21,7 cm) (Wall-tile 2” x 8  “) 



Victoria Brick (7,5 x 23,7 cm) (Wall-tile 3” x 9  “)

Victoria Brick (5,1 x 21,7 cm) (Wall-tile 2” x 8  “) 



HX20/CB 01 HX20/CB 02 HX20/CB 03

HX20/MN 04 HX20/MN 19 HX20/MN 18
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HX20/MN 23 HX20/MN 17



AF20/WH 01 AF20/WH 02 AF20/WH 03 AF20/WH 04

AF20/BK 01 AF20/BK 02 AF20/BK 03 AF20/BK 04
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Preto 10/20 BIS Soft 10/20 BIS

Soft 5/20 (5 x 21,5 cm)  Soft 7,5/15 (7,5 x 15cm) Soft 10/20 (10,5 x 21,5 cm)



Placas 00
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GVT 10 (Brilhante) 5 Faces Aleatórias

GVT 09 (Brilhante)  5 Faces Aleatórias

HD 20/05/913 (Brilhante)      HD 20/05/914  (Brilhante)HD 20/05/911 (Brilhante)       HD 20/05/912 (Brilhante)
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Chef 10/20/Pr (Acetinado)

Chef 10/20/Br (Acetinado)

Revestimentos no tamanho 8,5 x 35 cm, rústicos com relevos e impressão digital. Possuem várias faces diferentes 
e graduações de cores que simulam a utilização de tijolos estilo demolição nos ambientes. 



Tânger

Kit Tang 00 19
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Hid 00
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00

    “Disponíveis com e sem Vetrosa”



00

    “Disponíveis com e sem Vetrosa”

00
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PAINÉIS 40 x 60 cm (Panels)

BSL 103BSL 102
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Linha de Revestimentos Decorativos no tamanho 16 x 61 cm com relevo de prensa e impressão digital HD sobre o
relevo. Confere um ótimo volume de relevo e um efeito 3D aos produtos, enquanto a impressão digital oferece maior 
quantidade de cores e elegância aos ambientes.     



32



33



34

A Linha de Revestimentos Decorativos Exclusive 15 x 60 cm possuem além da impressão digital em HD o diferencial 
das bordas retificadas. As juntas de 1 mm aliadas ao conceito plano, sem relevo, trazem um acabamento 
mais moderno e exclusivo!

(Border Exclusive 5   “ x 23   ” Retified)  















A linha de Faixas Decorativas Magnus 8,5 x 35 cm é uma tradicional linha de faixas retangulares com conceito de 
relevo de prensa e impressão digital HD sobre relevo.   



Faixas Decorativas no tamanho 8,5 x 35 cm com desenhos vintage que remetem às décadas de 1920 e 1950, 
propositalmente desgastadas, justamente para se ter aparência de antigas. 
Apresentamos os produtos em 20 desenhos diferentes mesclados de forma aleatória nas embalagens, de modo que
se reduza a quantidade de duplicidades quanto à sua aplicação na parede.  

GVT 01 - 18 Faces (Kit Aleatório)



Composta por Faixas Decorativas retangulares clássicas no tamanho 8,5 x 35 cm, possibilita a utilização com
qualquer tamanho de revestimento de parede. Tem no diferencial, a utilização de vetrosa, tradicional relevo de 
vidro que é aplicada aos detalhes dos desenhos de superfície. Alguns produtos como por exemplo o GLR 1087,
são ótimos substitutos às pastilhas de vidro e mosaicos de pedra. 





Os rodapés contínuos Gabriella HD 8 x 45 cm simulam estampas de pedras e madeiras clássicas, manten-
do as características importantes da cerâmica como impermeabilidade, resistência a manchas, cores sem-
pre vivas e de fácil limpeza. Convidamos a utilizar nossos rodapés com o piso cerâmico de sua escolha,  a
variedade  de  estampas  acompanha  e  se adapta aos mais tradicionais e variados modelos presentes no 
mercado.





Cristais (Cristals)     



Filetes (Filet)  
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                  Rod. Jorge Lacerda,  10300 
        CEP: 88814-552 - Criciúma - SC - Brasil
Tel:+55 (48) 3431 7000 - Fax:+55 (48) 3431 7014
                     vendas@gabcer.com.br
                     export@gabcer.com.br

www.gabcer.com.br

Torre 48Porta Placas


