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podem ser consideradas ilustrativas e nunca vinculativas. Para saber mais contacte-nos. 

www.marmofoz.com   

 

Polida 

É a mais conhecida e 

habitual, confere um 

aspeto cristalino, 

espelhado e brilhante, é 

também bastante 

higiénica e fácil de 

limpar. 

 

 

Amaciada 

Honed em Inglês é uma 

textura caraterizada por 

ser um quase polido sem 

brilho, mas suave ao 

toque. Cria ambientes 

quentes, acolhedores e 

confortáveis. 
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Escovada 

Confere uma sensação 

de toque macio ou 

usado, salienta a 

coloração original da 

superfície ao mesmo 

tempo que confere 

algumas propriedades 

antiderrapantes. 

 

Bujardada 

Com aspeto bastante 

rugoso, é normalmente 

utilizada em paredes e 

fachadas exteriores ou 

em pavimentos que se 

pretendem 

antiderrapantes.  
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Areada 

Com um aspeto rugoso, 

é normalmente utilizada 

em paredes e fachadas 

exteriores ou em 

pavimentos 

antiderrapantes. É 

menos rugosa que a 

textura bujardada e mais 

irregular ao toque do 

que a escovada. 

 

Anticato 

Confere um acabamento 

que aparenta ser antigo 

ou de outra época. 

Apresenta-se mais 

rugosa que a escovada, 

uma vez que o processo 

de envelhecimento é 

bastante mais intenso.  
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Flamejada 

É uma textura rugosa e 

irregular, ideal para 

zonas que se pretendem 

antiderrapantes, 

enquanto o bujardado 

tem um efeito picado, o 

flamejado tem um 

aspeto “escamado”. 

 


