


Somos uma empresa pioneira no Mercado nacional, que entrelaça modernas tecno-
logias de produção de materiais à arte milenar de fabricação de tijolos e peças 
cerâmicas, inovando o mercado de  Revestimento Brasileiro. 

Nossa inspiração vem da arquitetura clássica e  da elegância das ruas europeias, 
desde a sólida tradição de Londres ao renamento de Paris, do charme italiano ao 
moderno design alemão.

Nossos produtos não são mera imitação, são cerâmicos de verdade, com característi-
cas únicas, grande variedade de texturas e cores e com espessura reduzida, o que 
torna as peças leves e de fácil e rápida aplicação. 

Fabricados com argilas nacionais de qualidade, combinadas adequadamente com 
outros materiais cerâmicos nobres e queimados a mais de 1050 ºC. Nossas peças 
cerâmicas são resistentes e eternas, podendo ser aplicadas tanto em ambientes inter-
nos como em fachadas externas. 

Nós da Brick Studio somos preocupados com a sustentabilidade, por isso nossos 
modernos processos de fabricação são completamente sustentáveis, com emissão 
zero de poluentes, preservando totalmente o meio ambiente.

O resultado são peças que traduzem imaginação em matéria, tornando realidade os 
mais diversos projetos de arquitetura, design e decoração.

FFazemos isso porque somos apaixonados por cerâmica e sabemos do seu poder de 
transformar ambientes, com aconchego, calor e sosticação. Movidos por essa 
paixão, nossa empresa, hoje, é sinônimo de experiência e qualidade em revestimento.

Por isso, sinta-se em casa, nós somos a Brick Studio!

A Brick Studio
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Dimensões  aprox. do Brick:
24,8 x 6,2 x 1,4 cm

Peso aproximado: 380 g
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Associamos a suavidade dessa cor – tons de cinza levemente esverdeado – à sutil 
elegância de Bristol, aprazível cidade portuária do sudoeste da Inglaterra.

Bristol





A luz do sol da primavera reetida na montanhosa paisagem da Toscana 
Italiana inspirou a criação dessa cor suave e marcante.

Toscana





Inspirado nas elegantes e sóbrias fachadas de tijolos, típicas das cidades do 
Reino Unido, essa cor – com variações de tons de marrom – foi batizada com o 

nome dessa majestosa metrópole britânica.

Manchester





A evolução da nossa cor Grand Canyon criada a pedidos dos clientes, buscando a 
cor tradicional alaranjada do tijolo com uma mistura com tons cinza esverdeados 

para trazer rusticidade ao produto.

Arizona





Brick Linha Vintage
A Linha Vintage remete às fachadas antigas e envelhecidas, através 
da aplicação de exclusivo “efeito pátina” sobre os tijolos, a exemplo 
do que já se faz em móveis de madeira e metal, cujo resultado é, 

sempre, de extremo bom gosto.



A aplicação do “efeito pátina” sobre a nossa já consagrada cor Morocco gerou 
tijolos previamente “envelhecidos”, adequados tanto a elegantes e despojadas 

fachadas externas como a aconchegantes ambientes internos.

Casablanca





A aplicação do “efeito pátina”  em cor cinza prateado sobre a nossa cor clássica 
London Brick gerou tijolos que lembram as antidgas fábricas inglesas e americanas, 

perfeito para um toque industrial na decoração.

Detroit





Brick Linha Clássica
Com bordas retas, marcantes, precisas e grande variedade de cores, todas as peças 
dessa linha são inspiradas nas clássicas fachadas de tijolos dos países europeus e 

daqueles que seguem sua estética arquitetônica.



Os tons sedutores do deserto marroquino são a inspiração para estas peças, 
que criam ambientes de uma beleza sólida e atraente.

Morocco





A beleza clássica dos tijolos londrinos, criada com materiais especiais, de quali-
dade única. Revestem sólidos ambientes tradicionais, enriquecem composições 

contemporâneas e marcam o design de projetos de vanguarda.

London Brick





A suavidade das cores das castanhas e nozes. O charme das manchas, coloca-
das de maneira despojada, criando uma estampa orgânica. Trabalha a beleza 

do contraste.

Nut Brown





Inspiradas na romântica luz do luar. São peças de uma beleza intensa e 
suavemente luminosas, especialmente criadas para ambientes modernos e 

sosticado.

Moonlight





A nobreza da prata, luxo, sosticação, peças preciosas, brilho nos detalhes. 
A linha Silver entrega solidez aos ambientes, cria fachadas elegantes e robustas.

Silver





A sóbria pureza do ébano. Peças produzidas a partir de materiais nobres e 
exclusivos, geram ambientes altamente sosticados, criando composições 

modernas e luxuosas.

Ebony





Inspiradas na clara paisagem nevada da famosa estação de esqui americana, essas 
peças permitem soluções “clean” e renadas, transmitindo uma agradável sen-

sação de amplitude e sosticação.

Aspen





Stones

Dimensões  aprox. do Stone:
29,0 x 14,5 x 1,4 cm
Peso aproximado: 1 kg

Vulcano

SaaraAtacama

A linha de Stones da BrickStudio foi criada a pedido de arquitetos que buscavam um 
revestimento de qualidade, com cara de pedra mas que fosse de aplicação simples 
em qualquer superfície, seja em ambiente interno ou externo. Os Stones são peças 
cerâmicas de altíssima durabilidade e por terem espessura pequena, de muito sim-

ples aplicação. Um produto sosticado e versátil.

Kalahari



O Stone Atacama possui cor cinza clara, que remete às cores da areia e sal do 
deserto do Atacama, no Chile. Sua cor e seu revelo de pedra são ideais para 
ambientes internos  e externos, que querem dar destaque à decoração, 
servindo como base para qualquer estilo, seja moderno ou rústico e até 

mesmo clássico.

Atacama





O Stone Saara foi inspirado nas cores quentes do deserto do Saara. As argilas 
que o compõem dão uma cor levemente rosada, que traz aconchego às áreas 

internas e vida às áreas externas.

Saara





O Stone Kalahari foi inspirado no deserto que leva este nome, com suas ar-
gilas compondo um tom castanho nas peças. É perfeito para áreas internas 

com decoração mais clara ou áreas externas com jardins.

Kalahari





Vulcano

O Stone Vulcano foi inspirado na cor das pedras vulcânicas, um marrom escuro, 
forte, quase negro, ideal para trazer sosticação para áreas internas e externas.
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