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Urna empresa notável 
Visitamos urna das quatro fábricas da cera.mica espanhola Vives Azulejos y Gres, 
a unidade que produz os porcelanatos. Com urna capacidade de produc;ao de 3,8 

milh6es de m2 por ano a empresa mantém 1600 referencias de produtos 

Em 22 de fevere iro, por oca
silfo da Cevisa ma, a reportagem de 
Mundo Cerámico esteve em visita a 
fábrica de porcelanatos da espan ho
la Vives Azulejos y Gres, urna das 
quatro unidades produtivas do gru
po. Um dos primeiros impactos ao 
entrar na fábrica foi tentar localizar 
o atomizador. O pó atomizado vem 
pronto de fornecedores externos. 
A empresa foca exclusivame nte na 
prodm;ao dos revestime ntos cerámi
cos. Também pudera, com urna pro
duc;ao relativamente modes ta para os 
padroes brasileiros de 3,8 milhoes de 
metros quadrados ao ano, a empresa 
mantém J 600 produtos em referen -
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Produtos para todos os mercados 

cia em praticamen te todas tipologias 
e estilos. Só em madeiras possuem 
urna verdade ira 'carp intaria ', nos 
diz Diego Serra Bono, do departa 
mento técnico, que j untamente com 
Andrea Salvador, do depart amento 
comerc ial, nos acompanho u nesta 
visita, responden do a todas nossas 
indagac;oes. A planta que visitamos, 
muito ampla, recebeu os novos equ i
pamentos completos em 2008 que 
permite m a prod uc;ao de placas de 
até l 20x60c m. A impressao digital é 
feita com até oito tintas e o ciclo de 
queima nao é inferior a 60 minutos 
em fornos de 180 metros de compri
mento, para garantir alta qualidade . 

Nov/Dez 2016-Jon/Fev 2017 - Mund o Ce rim lco 

Showroom da fábrica: uma variedade de estilos e tipologías, com soluroes para escadas, pisos elevados e fachadas 

• 

O nível de automarao é bastante elevado, quase nao se veem pessoas na fábrica 

A 'carpintaria' do Diego O pó atomizado de fornecedores externos é armazenado para mis tura e prensagem 

Forno com 180 metros de comprimento dá uma produra.o de 15 mil m2 ao dia 

Mundo Cerimico - Nov/ Dez 2016 -Jon/Fev 2017 

Sistema de armazenamento Modula 
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cevisama 

A96es promocionais 

A Cevisama realizou diversas 
a96es promocionais tanto no 
mercado espanhol quanto nos 
mercados externos. Pelo segun
do ano consecut ivo a feira firmou 
um convenio com a associa9ao 
alema de distribuidores de ce
ra.mica, com o apoio do ICEX, 
órgao do governo de apoio as 
exporta96es. Também foram re
alizadas a96es junto a mercados 
europeus como a Fran9a, Reino 

A magia do barro sempre encanta 

Unido bem como os Estados 
Unidos. O programa 'Cevisama 
Business Club' convidou 690 
empresas dos princi pais merca
dos internacionais e confirmou a 
presen9a de profissionais vindos 

Centro de Eventos de Feria Valencia 

de 67 países. Coletiva de lmprensa Internacional comAscer e dire1;ao da Cevisama 

Voca9ao exportadora 

Realizada no dia 21 de feverei
ro, a 'Rueda de Prensa Interna
cional' reuniu publica96es espe
cializadas de todo o mundo (en
tre elas as revistas Mundo Cera
mico e TILE Brasil), em que foram 
apresentados os números da in
dústria espanhola de 2016 com 
um total de 3,3 bilhoes de euros, 
sendo mais de 77% advindos de 
exporta96es , num total de 492 
milhoes de m2 produzidos , um 
crescimento de 11,8%. Também 
foram apresentados o plano de 
a96es promocionais , um estudo Premiac;ao dos vencedores do 75'" Tile of SpainAwards 
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Cerámica Da Vinci, painéis com trabalhos artísticos 

ShowRoom · Nov/ Dez 2016 · Jon/Fev 2017 

Vives, urna exp eriéncia sensorial na 
criac;ao e no cuidado da apresentac¡ao 
de seus produtos . O estande da empresa 
é urna atrac¡ao a parte. 

de tendencias apresentado pelo 
ITC, Instituto de Tecno log ia Ce
rámica , e o resultado do 15º Pre
mio Cerámica com projetos de 
Arquitetura e lnteriorismo. 

lnova9ao, inova9ao, inova9ao 

Urna das mais exuberantes 
mostras da Cevisama é a mos
tra Trans-hitos, com o tema ln
ter-a96es. Ali sao apresentadas 
pesqu isas e projetos realizados 

Y TONAL/"!'8 

A explosao das cores italianas na feira 

em parcer ia com várias escolas 
e institutos de todo o mundo. No
vamente um dos destaques cou
be a Universidade de Harvard 
com a impressao em 30 de blo-
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