
“nosso produto é a soma de 
tudo o que você quer, com o 
bom gosto que você tem”



As Obras Realizadas e As Publicações

A Elemento V
A Elemento V LTDA ME, é especializada na criação, fabricação e desenvolvimento de elemento 
vazado cerâmico esmaltado.
 
Nossas linhas apresentam soluções clássicas, inovadoras e contemporâneas para a arquitetura, 
design e decoração.
 
Trabalhamos com modelos clássicos dos já consagrados “cobogós”, como também reinventamos 
algumas peças abusando de cores vivas em formatos mais contextualizados ao presente momento 
da arquitetura. Conra cada detalhe em nossas linhas Sphera, Quadratto, Lunna, Vintage, 
Foglio,Stella e Exclusive.
 
Nossos produtos são voltados aos prossionais da arquitetura, designers e apreciadores de do 
conceito do cobogó.
 
Encante-se com a simplicidade do Sphera, com a assimetria do Quadratto, com a sutileza do Lunna, 
com o “dé jávu” do Vintage, com a beleza do Foglio e com a sua melhor interpretação para os 
cobogós no Exclusive.
 
POLÍTICA E QUALIDADE
A Elemento V Ltda tem como objetivo atender e satisfazer os clientes através de produtos 
inovadores, proporcionando ambientes mais coloridos e sustentáveis.

VISÃO
Ser referencia na criação e elaboração de elementos vazados. Contribuir para o desenvolvimento 
da indústria cerâmica buscando produtos de qualidades e agregando valores.

MISSÃO
– Satisfação do cliente com produtos de qualidade.
– Colorir ambientes através de elementos sustentáveis.
– Expandir, consolidando tendências.

VALORES
– Ser empreendedor e criativo.
– Agir com integridade para consolidar a conança
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sphera
dimensões: 20x20x7,8cm (LxAxP)
Peso: 1.350Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm



quadratto
dimensões: 20x20x7,8cm (LxAxP)
Peso: 1.350Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm

Reforma Apartamento 
arquiteta: Patricia Martinez 



lunna
dimensões: 20x20x7,8cm (LxAxP)
Peso: 1.350Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm



Stella
dimensões: 20x20x7,8cm (LxAxP)
Peso: 1.350Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm

Casa Cor Salvador
 



mini-foglio
dimensões: 20x20x7,8cm (LxAxP)
Peso: 1.500Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm

Stand Ceramica Porto Brasil
Gift Fair 2015 
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oratoDec
dimensões: 20x20x7,8cm (LxAxP)
Peso: 1.350Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm



vintage
dimensões: 27x18.5x7.0cm (LxAxP)
Peso: 1.750Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm



foglio
dimensões:  24,5x24,5x7,5cm (LxAxP)
Peso: 2,750Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm

Hotel Slavieiro Brut
Balneario Camboriu
arquiteta: Vanessa Larre 
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sphera due
dimensões: 20x20x9cm (LxAxP)
Peso: 1.350Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm



favo
dimensões: 13x16x7,5cm (LxAxP)
Peso: 740g
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm
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Vetro
dimensões: 20x20x7,8cm (LxAxP)
Peso: 1.400Kg
Matéria prima: Faiança Feldspática
Processo: Artesanal - Bi-queima
Junta mínima: 8mm
Variação dimensional: 6mm

O nosso modelo Sphera agora com um vidro 
no meio.
Opções de vidros transparente, mini boreal e 
fumê. 
Todos os modelos possuem acabamento 
serigrafado nas bordas para melhor resultado 
nal. 
Os acabamentos são branco ou preto.



Canto Genérico 90º

Acabamento Lateral

Sphera Canto 90º

Acabamento Favo 

Sphera Fechado

Acabamento Favo.
Duas peças para fechar o 
p lano de cobogós  do 
modelo Favo.

Sphera Canto 90º
Criado para o modelo 
Sphera, permite manter o 
conceito de elementops 
v a z a d o s  e m  p a r e d e s 
ortogonais contínuas.

Canto Genérico 90º
C r i a d o  p a r a  p e r m i t i r 
encontros de paredes de 
elementos vazados para 
t o d o s  o s  m o d e l o s  d a 
ElementoV.

Canto Genérico 90º
C r i a d o  p a r a  p e r m i t i r 
encontros de paredes de 
elementos vazados para 
t o d o s  o s  m o d e l o s  d a 
ElementoV.

Acabamento Lateral
Para dar acabamento nas 
paredes de cobogós que 
possuem uma lateral livre. 

Sphera Fechado
Feito para o modelo Sphera 
para situações onde nem 
tudo precisa ser visto.

acessórios



A Tabela de Cores

A elementoV se orgulha de ser uma empresa dedicada em desenvolvimento de produtos cerâmicos, 
com isso a empresa se dedica ao máximo no desenvolvimento de novos esmaltes cerâmicos para a 
produção em grande escala.

O fato de serem composições orgânicas, minerais e sofrerem reações físicas no processo de queima, a 
Elemento V tem como primordial o controle dos esmaltes, tanto nos tons quanto em durabilidade e 
coecientes de dilatações.

Hoje a Elemento V possui uma gama de esmaltes todos testados para que haja a menor diferenciação 
entre lotes distintos. 

Mas como todo produto cerâmico e um processo artesanal de produção, sempre avisamos que pode 
sim haver alguma diferenciação entre lotes distintos (ver info. técnicas).

PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO SOLICITE UMA AMOSTRA DE COR COM NOSSOS REPRESENTANTES OU 
VISITE UMA DE NOSSAS LOJAS AUTORIZADAS

C001

C002

C003

C004

C006
C007

C008

C010

C011

C012

C013C016

C017

C018

C019

C020

C021

C022

C005

C001M
C008M

C012M

C016M

C018M

C019M

C001:Bianco
C002:Beige
C003:Giallo Chiaro
C004:Giallo Cítrico
C005:Giallo D’Oro
C006:Arancione
C007:Rosso
C008:Grigio
C010:Muschio
C011:Turquese
C012:Nero
C013:Cielo Blu
C016:Azzurro
C017:Acqua
C018:Marrone
C019:Marsala
C020:Petróleo
C021:Celeste
C022:Hortência

Esmalte Cerâmico Padrão

C001M:Bianco Acetinado
C008M:Grigio Acetinado
C012M:Nero Acetinado
C016M:Azzurro Acetinado
C018M:Marrone Acetinado
C019M:Marsala Acetinado

Esmalte Cerâmico Especial



Informacoes Tecnicas
Manual de Instalação:

Para quanticar o material necessário para a construção, podemos ter como exemplo para 1m² de 
parede regular será preciso:

– 25 Cobogós Elemento V ® (dependendo do modelo);
– 15Kg de argamassa(dependendo da junta adotada);
– 2Kg de Rejuntamento;
– Esponja para limpeza do bloco;
– Nível;
– Maço de borracha;
– Linha
– ferragem para dimensões muito grandes
 
Instalação em 4 etapas:
 
1- Vericar o nível do chão e coloque a primeira linha:
– Verique o nível do solo e a verticalidade da parede;
– Assente o primeiro cobogó no canto do painel;
– “bater Linha”para garantir perfeito alinhamento
– O volume de argamassa deve ser suciente para o preenchimento da junta.
– subir até 1 metro de altura e deixar secar a argamassa por 24horas.
 
2- Colocar as linhas de blocos:
. Os cobogós da Elemento V possibilitam DUAS leiras de aço devido aos vincos que o produto possui.
– Inserir na junta de assentamento vertical e horizontal barras de 5mm de diâmetro, ou conforme critério 
do responsável pela obra.
– Bater Linha e Prumo, para garantir perfeito alinhamento.
– NÃO USAR EM MOMENTO ALGUM ESPAÇADORES.  O uso deste acarreta em uma execução totalmente 
equivocada para um material ARTESANAL FEITO A MÃO. As diferenças dimensionais entre as peças são 
compensadas no rejunte no momento da instalação, com isso impede o uso de espaçadores.
 
3- Retire o excesso de argamassa:
– Deixe secar a argamassa uma hora, para não endurecer demasiado;
– Retire o excesso de argamassa nas juntas;
 
4- Espalhe o acabamento:
– Retirar cerca de 10mm de forma a receber a junta de argamassa de acabamento;
– Deixar secar 24 horas antes de encher com a argamassa de acabamento;
– Espalhar a argamassa de acabamento usando uma espátula de esponja, deixar que a argamassa 
comece a denir.

 A utilização de material inadequado provoca ssuras nas juntas e desprendimentos tanto do material 
de rejuntamento quanto do cobogó, comprometendo a estética e a estanqueidade do elemento 
construído. Verique se as peças estão envolvidas com a argamassa em todas as suas faces.
Nunca erga toda a alvenaria em uma fase só. Se faz necessário fazer em DUAS ou mais fases para que a 
argamassa dos cobogós ja assentados que mais resistente após secagem. Aconselhamos UM dia de 
intervalo a cada 1 metro de altura assentado.
 
Variações térmicas: 
Podem ocorrer trincas ou ssuras devido a variações térmicas diárias e sazonais. As movimentações 
térmicas de um material estão relacionadas com as suas propriedades físicas e com a intensidade das 
variações da temperatura.
Inltrações ou excesso de água na instalação das peças também pode provocar trincas ou ssuras que 
com o aumento da temperatura externa a peça se dilata acontecendo o mesmo com baixas 
temperaturas.
 
Choques e batidas: 
O choque de  outro objeto pode provocar lascas, trincas e a quebra da peças. Nosso elemento vazado 
é  oco e conforme a intensidade da batida pode apresentar danos
 
Limpeza e manutenção:
Deve ser utilizado pano úmido com água e sabão neutro  
para limpeza na superfície esmaltada da peças.
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Garantia:
 
Todos os produtos Elemento V são fabricados com a mais alta qualidade em termos de materiais 
cerâmicos, sejam eles as matérias-primas ou o esmalte para acabamento.
Os Elementos Vazados em Cerâmica Esmaltados da Elemento V, são confeccionados 
ARTESANALMENTE um a um, isto é, não existe um cobogó ao outro , sem o auxílio de maquinários 
automáticos.
 
Os elementos vazados ceramicos esmaltados (cobogós), NÃO POSSÚEM certicações ou normas (NBR) 
para sua fabricação, pois os mesmos são produtos artesanais, a Elemento V realiza testes rigorosos de 
Resistencia e durabilidade. Para resistência física utilizamos os mesmos critérios requisitados para tijolos 
de alvenaria. Nossos produtos possuem acima de 700Kg/f (força aplicada distribuída em sua superfície) 
de Resistencia a compressão, isto quer dizer, podemos erguer uma parede com mais de 10 metros de 
altura sem comprometer sua segurança. Para durabilidade, fazemos os mesmo testes exigidos para 
pisos e azulejos, sob a norma NBR 13818, anexo F, Resistência a Trincas (Gretamento), possuímos o 
equipamento (Autoclave) e realizamos periodicamente os testes. Nossas peças sempre atingem o 
mínimo exigido pela norma (3 ciclos).
 
Apesar de todos os testes, materiais cerâmicos, tais como, elementos vazados, pisos, pias, vazos 
sanitários, etc, podem, com o tempo apresentar trincas no esmalte (greta), independente de 
instalação interna ou externa, fatores como mau assentamento, clima extremo, limpeza inadequada, 
impactos, podem ocasionar este tipo de aspecto na peça, normalmente ocorrido em um prazo muito 
longo, ou mesmo não ocorrendo.
 
Se você vericar algum problema com seus elementos vazados, entre em contato com a loja onde 
você efetuou sua compra ou diretamente com nosso serviço de Pós-Vendas. Você tem, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, 90(noventa) dias a partir da data de compra que consta a 
Nota Fiscal, para acionar a assistência técnica.
RECEBIMENTO:
Na chegada do produto Elemento V à sua obra, é importante ter alguns cuidados:
Determine uma pessoa de sua conança para car responsável pelo recebimento e conferência do 
material.
Conra o pedido de compra com a nota scal, vericando:
A quantidade de material que está sendo entregue;
As especicações dos produtos (nome e tamanho);
Verique se o produto sofreu algum dano durante o transporte (quebras, trincas, etc);
Qualquer divergência deverá ser anotada no canhoto da nota scal no ato de recebimento e 
comunicado a loja.
Guarde a nota scal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação.
 
LIMPEZA PÓS OBRA:
 
Esta limpeza inicial deve ser executada em até 72 horas após o nal do rejuntamento;
A primeira limpeza de seus elementos vazados deve ser feita cuidadosamente, pois ainda pode haver 
materiais bastante abrasivos em sua superfície, como cimento e areia. Além disto, sendo bem 
executada esta limpeza, você estará facilitando a limpeza diária.
Se você manteve os elementos vazados protegidos durante a obra, a limpeza será bastante simples. 
Basta utilizar água, detergente neutro e escova de cerdas macias.

Informacoes Tecnicas~ `
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Onde Comprar

Rio Grande do Sul:
Daniel Fadanelli 
Fadanelli Comércio e Representações
(54) 3238-7076 /(54) 9143-7998
daniel.fadanelli@gmail.com
 
Santa Catarina:
Litoral:
Rodnei Lemos da Rocha
Dipcon Dist. Com. e Representações Ltda
(48) 8834-3238 / (48) 9981-8088
dipcon@cdln.org.br
Oeste:
Adão Lindomar Petry
A L Petry Representações Ltda
(46) 3523-5113 / (46) 9912-9753
alprepresentacao@gmail.com
 
Paraná:
Capital e Região Metropolitana
Niomar Scuissiatto
Foremac Representações
(41)9974-1120
Niomar Scuissiatto Jr.
(41)9979-1477
foremac@uol.com.br
Oeste:
Adão Lindomar Petry
A L Petry Representações Ltda
(46) 3523-5113 / (46) 9912-9753
alprepresentacao@gmail.com
 
São Paulo: 
Capital
Léa Santos
Léa Representações
(11) 2738-3489 / (11) 9.8703-8762
leasantos.ss@uol.com.br

Minas Gerais:
Região Sul
José Martins Neto
Quali Representações
(35) 9.8864-0899 / (35) 9.9753-3120 
qualirepresentacoes@hotmail.com
 
Rio de Janeiro:
Interior
Marcia Couto
Multiply Representações
(21) 99622-1056 / (21) 96466-2855
contato.multiply@gmail.com

Sergipe:
Capital
Anderson Siqueira
Siqueira Representações Ltda
(79) 3013-7170 / (79) 9806-8344
 
Pernambuco e Paraíba:
Rafael Gomes Costa
RGC Representações de Mat de Const Ltda
(81)9.9725-0110
 
Fortaleza:
Humbercy Pimentel Gondim
HG Representações
(75)99175-0832
hg.gondim@gmail.com 

Interessados em adquirir nossos produtos 
entre em contato com nossos representantes 
para informação da loja mais próxima.
 
Para Interessados em revenda favor entrar em 
contato com o representante da sua região, 
caso não tenha representante na sua região, 
entrar em contato com a ElementoV 
 
Para novos representantes e para compra de 
produtos em regiões não listadas nesta 
página, entrar em contato diretamente com a 
ElementoV®.
 
(41) 4118-0110
(41) 4118-0111
comercial@elementov.com.br
comercial2@elementov.com.br

Fale Conosco

Comercial:
(41) 4118-0110
(41) 4118-0111
comercial@elementov.com.br 
comercial2@elementov.com.br
 
Financeiro:
(41) 4118-0100
nanceiro@elementov.com.br
nanceiro2@elementov.com.br
cobranca@elementov.com.br
 
Produção:
(41) 4118-0100
joseeduardo@elementov.com.br
 
Marketing:
(41) 4118-0100
alexandre@elementov.com.br
 
Produtos e Desenvolvimento:
(41) 4118-0100
alexandre@elementov.com.br
 
Dúvidas Técnicas:
(41) 4118-0100
joseeduardo@elementov.com.br
alexandre@elementov.com.br

Horário de funcionamento da 
ElementoV®  das 8:00 as 12:00 + 
13:00 as 17:00    de Segunda a 
Sexta-Feira



www.elementov.com.br


