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CUPA STONE, OS EXPERTOS EM PEDRA NATURAL, PERTENCE A CUPA GROUP .
COM MAIS DE 80 ANOS DE EXPERIENCIA NO SECTOR DA PEDRA NATURAL,

CUPA STONE DISPÕE DE PEDREIRAS PRÓPRIAS E EXPORTA A 60 PAÍSES EM
TODO O MUNDO.

O DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO DE CUPA GROUP DESENVOLVEU UMA GAMA
DE PAINEIS PRÉ-MONTADOS PARA TORNAR ACECÍVEIS OS PRODUCTOS
EM PEDRA NATURAL PARA A UTILIZAÇÃO EM OBRAS E PROJETOS MAIS

VANGUARDISTAS.

STONEPANEL® PARA EXTERIOR E DECOPANEL® PARA INTERIOR..

STONEPANEL® é um sistema inovador, criado e patenteado por CUPA GROUP ,
para o revestimento de todo o tipo de paredes e fachadas com pedra natural.

Cada painel está formado por peças de pedra natural montadas sobre uma base de
cimento e reforçadas com uma malha de fibra de vidro. A sua base de apenas 3cm de
espessura permite montar lajes, tacos rúticos ou envelhecidos de pedra natural. Também,
graças ao seu sistema de fixação patenteado, Stonepanel® é o único painel de pedra
natural garantido e certificado para exteriores.

STONEPANEL® está certificado pelos organismos europeus mais exigentes: Reino unido
(BBA – Agrément Certificates), França (CSTB – Avis Technique), Noruega (SINTEF –
Technical Approval) e Alemanha (DIBT - ABZ ). Também em Espanha, STONEPANEL®
superou os ensaios de resistencia ao gelo e ao envelhecimento.

A sua estrutura em forma de “S”, permite camuflar as juntas. Os paineis estão disponiveis
em formatos padão de 61x15.2 cm e 60x20 cm com espessuras que variam mediante o
modelo.

 COLEÇÃO DE PAINÉIS
DE PEDRA NATURAL

 PRODUTO DE 
PEDRA NATURAL

 EFICIENTE E 
SUSTENTÁVEL



_Instalação agil e simples: 10 vezes mais rápido que a colocação
tradicional (ritmo médio de colocação de 20m2/dia).
_Maior rentabilidade graças ao menor desperdício de material na obra
e a durabilidade de um produto natural face a outros revestimentos.
_A colocação dos paineis não requer mão de obra nem maquinaria
especializada.

_ Um sistema de fixação patenteado, de aço inoxidável, que permite a
sua instalação a mais de 2 metros de altura.
_Base de cimento homogénea e rugosa que garante a adesão e
permite o corte sem descolagens.

_Control permanente do precesso de produção desde o departamen-
to I+D+I.
_Uma seleção da melhor pedra natural realizada pelos expertos de
CUPA STONE .
_Disponibilidade de peças especiais para a adaptação perfeita a 
cada edificio: esquinas (maciças, direitas, duplas ou para janelas), ca-
peamento de muros e outros complementos.

_Forma de “S” que camufla as juntas para homogenizar o aspeto final.
_Grande variedade de paineis para escolher entre cores e
acabamentos de pedra natural.
_A própria beleza e exclusividade da pedra natural: Cada pedra é
única.

STONEPANEL® é sem dúvida a solução construtiva mais eficaz, segura, estética e de maior qualidade

para o revestimento de paredes e fachadas com pedra natural no mercado. STONEPANEL® leva as 
seguintes vantagens a qualquer projecto:

 QUER PRÉ VISIONAR COMO FICARIA O 
STONEPANEL® NO SEU PROJETO? 

TESTE O NOSSO NOVO 
SIMULADOR DE AMBIENTES

1. Utilize a sua própria foto do ambiente 
que deseja recriar. 

2.  Realize o traçado da zona na qual 
deseja colocar o STONEPANEL®. 

3. Teste os diferentes modelos de 
STONEPANEL® até achegar à combinação 
ideal.

4. Guarde o seu projeto e 
enviar-lhe-emos um orçamento à medida.

Disponível em www.cupastone.pt, Google Play e App Store

¡SIMPLES E FUNCIONAL!

PAINEL DE PEDRA NATURAL CERTIFICADO PARA O EXTERIOR. 
STONEPANEL® O ORIGINAL

+ EFICAZ

+ SEGURO

+ 

+ ESTÉTICA

QUALIDADE



INFERCOA
Revestimento de ardósia natural Infercoa, exclusivo da 
Cupa Stone. As suas cores escuras, com zonas claras e 
cinzentas em forma de blocos irregulares dão às paredes 
um caráter sóbrio, natural, rústico e forte. Oxidação 
natural

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.
Dispõe de sistema de fixação para a instalação
em alturas superiores a 2 m.

Medida padrão:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opções: Peças especiais (sob demanda)

Ref:  2000052056
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MULTICOLOR
Ardósia castanha avermelhada de tonalidades mais
escuras e claras, uma composição original para
ambientes contemporáneos.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.
Dispõe de sistema de fixação para a
instalação em alturas superiores a 2m.

Medida padrão:
61 x 15.2 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas ou para 
janelas), capeamento de muros e outros complementos.

Ref: SPZ-24A

LAJA MULTICOLOR
Painel em forma de ardósia marrom avermelhada, com 

tons mais escuros e mais leves, uma composição original 
para ambientes contemporâneos.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.

Dispõe de sistema de fixação para a instalação em alturas
superiores a 2m.

Medida padrão:
61 x 15,2 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas

ou para janelas), capeamento de muros e outros
complementos.

Ref: SPZ-24TS



TACO NEGRO
Ardósia tradicional de tonalidades escuras em forma de
bloco, que transmite un estilo sóbrio, natural e de forte
caráter.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.
Dispõe de sistema de fixação para a instalação
em alturas superiores a 2 m.

Medida padrão:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, retas, duplas ou para
janelas), capeamentos de muros e outros complementos.

Ref:  2000000986

 

LAJA JET DARK
Ardósia tradicional, de tonalidades negras e azuladas, 
para criar paredes ou fachadas elegantes e cheias de 

personalidade. 

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores. Dispõe de sistema de 
fixação para a instalação em alturas superiores a 2m.

Medida padrão:
61 x 15,2 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas

ou para janelas), capeamento de muros e outros
complementos.

Ref: SPZ-18TS



SAHARA
Quartzito multicolor de tonalidades castanhas
com alternäncias cinzas. De aspeto sóbrio e rústico,
calido e intemporal.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.
Dispõe de sistema de fixação para a
instalação em alturas superiores a 2m.

Medida padrão:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas ou para 
janelas), capeamento de muros e outros complementos.

Ref: SPZ-49R

 
ORIENT

Quartzito dourado com tonalidades terra e cinza claro
que formam uma combinação elegante e luminosa para

projetos, tanto modernos como rústicos.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.

Dispõe de sistema de fixação para a instalação em alturas
superiores a 2m.

Medida padrão:
61 x 15.2 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas

ou para janelas), capeamento de muros e outros
complementos.

Ref: SPZ-14R



 
NORDIC vintage

Pedra natural de tonalidades cinzas e azuis. O acabamento
envelhecido suaviza o relevo e converte-a numa pedra 

perfeita para interiores.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.

Dispõe de sistema de fixação para a instalação em alturas
superiores a 2m.

Medida padrão:
61 x 15.2 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas

ou para janelas), capeamento de muros e outros
complementos.

Ref: SPZ-33TH

 
NORDIC
Pedra natural de tonalidades cinzas e azuis. Este
quartzito transmite frescura e luminosidade para oferecer
um estilo simples e renovado.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.
Dispõe de sistema de fixação para a instalação em alturas
superiores a 2m.

Medida padrão:
61 x 15.2 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas
ou para janelas), capeamento de muros e outros
complementos.

Ref: SPZ-33RB



 
MARINA

Painel de arenito dourado com diferentes tons de terra, 
creme e marrom que fazem uma combinação elegante e 

brilhante.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.

Dispõe de sistema de fixação para a instalação em alturas
superiores a 2m.

Medida padrão:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas

ou para janelas), capeamento de muros e outros
complementos.

Ref: SPZ-66N

 
SYLVESTRE
Pedra granítica clara e homogénea de acabamento
rústico. Perfeita para decorar fachadas ou paredes com
um toque tradicional.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.
Dispõe de sistema de fixação para a instalação em alturas
superiores a 2m.

Medida padrão:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas
ou para janelas), capeamento de muros e outros
complementos.

Ref: SPZ-55N



 
SAINT YRIEIX

Pedra marrom e tons de laranja brilhante. Sua textura finas 
camadas alternadas de cores claras com as camadas mais 

grossas em tons mais escuros e rústico.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.

Dispõe de sistema de fixação para a instalação em alturas
superiores a 2m.

Medida padrão:
61 x 15,2 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas

ou para janelas), capeamento de muros e outros
complementos.

Ref: SPZ-24TS

 
NILO
Pedra calcária de tonalidade creme com estrias douradas
e de cor terra. Trata-se da pedra mais clara e luminosa de
Stonepanel®.

Aplicações:
Paredes exteriores e interiores.
Dispõe de sistema de fixação para a instalação em alturas
superiores a 2m.

Medida padrão:
61 x 15.2 x 3.5-5 cm

Opções:
Peças especiais: esquinas (maciças, direitas, duplas
ou para janelas), capeamento de muros e outros
complementos.

Ref: SPZ-35N



DECOPANEL® é um painel desenhado com a mesma pedra
natural de STONEPANEL® para a aplicação em interiores. Está 

formado por tacos e tiras cortados de pedra natural integrados numa 

base ligeira de cimento reforçada com uma malha de fibra de vidro. 

Um sistema que tem grandes vantagens frente aos paineis sem base 

de sustentação:

__As suas peças mais estáveis facilitam a instalação e garante a sua 

total fixação.

__A sua base de cimento homogénea e rugosa garante uma perfeita 

adesão.

__A sua vida útil é maior que a de outros revestimentos.

__A sua resistëncia térmica converte-o no único painel do mercado 

que suporta o calor de chaminés e recuperadores sem deterioração 

ou descolagens (sem contacto direto com o fogo).

Como produto desenvolvido pelo 

departamento de inovação de CUPA GROUP,

DECOPANEL® superou os maiores controlos

de qualidade e segurança para a sua correta

instalação:

PAINEIS DE
DECORAÇÃO

INTERIOR

DECOPANEL®

ORIENT

Quartzito dourado com tonalidades terra e cinza claro. O
seu corte en tiras consegue uma combinação elegante e

luminosa para projetos de estilo moderno.

Aplicação:
Paredes interiores.

Medida padrão:
61 x 15,2 x 2-2,5 cm

Opções:
Peças de esquina compridas/curtas.

Ref: 2000040897



DECOPANEL® 

ALPE

Painel de tacos cortados de quartzito branco com suaves
variações cinzas, para encher o espaço de luz.

Aplicação:
Paredes interiores.

Medida padrão:
61 x 15,2 x 2-2,5 cm

Opções:
Peças de esquina compridas/curtas.

Ref: 2000041940

DECOPANEL® 

SYLVESTRE

Pedra granítica clara e homogénea de acabamento
moderno graças à sua forma alargada.

Aplicação:
Paredes interiores.

Medida padrão:
61 x 15,2 x 2-2,5 cm

Opções:
Peças de esquina compridas/curtas.

Ref: 2000040897



DECOPANEL® 

MULTICOLOR

Ardósia castanha avermelhada com tonalidades escuras
e claras, uma composição original para ambientes
contemporáneos e muito modernos.

Aplicação:
Paredes interiores.

Medida padrão:
61 x 15,2 x 2-2,5 cm

Opções:
Peças de esquina compridas/curtas.

Ref: 2000001646

DECOPANEL® 

NEGRO

Ardósia tradicional de tonalidades escuras em forma de
bloco que transmite um estilo sóbrio, natural e de forte

caráter.

Aplicação:
Paredes interiores.

Medida padrão:
61 x 15,2 x 2-2,5 cm

Opções:
Peças de esquina compridas/curtas.

Ref: 2000001645



STONEPANEL® SYLVESTRE STONEPANEL® SYLVESTRE



Precisa de mais informações sobre o STONEPANEL®? Informe-se no centro CUPA STONE 
mais próximo, onde será aconselhado pela nossa equipa de especialistas.

CUPA STONE ÁGUEDA
EN 1 No 884 – Vale do Grou

3750-064 Aguada de Cima (Águeda)
Portugal

TEL: 00351 234 666 878
contacto@cupastone.com

CUPA STONE PORTO
Rua da Argila, 368

4445-036 Alfena (Porto)
Portugal

TEL: 00351 967 497 944
contacto@cupastone.com

STONEPANEL® MARINA

FOTOGRAFÍAS: 
VINCENT BAUZA
LAURENT BENOIT
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www.cupastone.pt/stonepanel


