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STONE
GARDEN

O seixo rolado Marfilpe distancia-se de todos os
outros do seu género. Único na cor. Exclusivo no
formato. Original pela aparência.
A pedra natural utilizada por nós é colhida no berço
do Namibe, em Angola, trazendo consigo a pureza
de um material que nasce nas profundezas da terra
e se encerra onde a sua vontade ditar. O seu nome é
White K.P, um mármore branco cintilante que enaltece o carácter decorativo do seixo, pronto a ser
utilizado em aplicações de exterior ou interior.
A leveza do seu tom alia-se à robustez e resistência
do material que o constitui. O seixo rolado Marfilpe
é útil onde o desejar, com a garantia de que acrescenta ao ambiente onde o incluir, a solidez de uma
decisão acertada.
Marfilpe.
Pedras naturais. Pedras com história.

SEIXO ROLADO | ROLLED PEBBLE

PEDRA RÚSTICA | RUSTIC STONE

The Marfilpe´s pebbled stone is far from others of its
kind. Unique in color. Exclusive in the shape. Original
by the appearance.
The natural stone that we use is collected in the
cradle of Namibe, Angola, bringing with it the purity
of a material that rises from the depths of the earth
and ends up where your will dictates. Its name is
White K.P, a white shimmering marble that enhances the decorative characteristics of the pebble, ready
to be used in interior or exterior applications.
The lightness of its tone joins the sturdiness and
resistance of its own material. The Marfilpe’s pebbled stone is useful wherever you wish, guarenteeing that it adds to your environment, the solidity of a
right choice.
Marfilpe.
Natural stones. Stones with history.

FLOREIRAS | PLANTERS

MOBILIÁRIO URBANO | URBAN FURNITURE

DISSUADORES| BOLLARDS

BASES PARA ARTE | ART BASIS

MURO DE GABIÕES | GABION WALL

FACHADAS| FACADES

