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Krion Shell® é um Engineered Mineral Composite desenvolvido pela Krion Porcelanosa Grupo, composto 

por duas partes. Um corpo estrutural formado principalmente por minerais (dolomitas) unidos com Eco 

Resina, e uma camada externa sólida e homogénea composta também por mineral (ATH) e resina.

A SCS Global Service, entidade independente norte-americana líder em certificações ambientais, verifica e 

garante que todos os produtos Krion Shell® certificados contêm, na sua composição total, um mínimo de 

5% de resíduos plásticos reciclados, apostando, assim, numa produção mais sustentável e respeitadora 

do meio ambiente.

1/4 ECO RESINA

Para unir os minerais, utiliza-se uma Eco Resina formada a partir de desperdícios provenientes do 

plástico. Com o uso de PET reciclado, dá-se uma nova vida aos resíduos, apostando numa economia 

circular para a criação do Krion Shell®, minimizando o consumo de recursos no planeta.

3/4 MINERAL

A maior parte do corpo de base do Krion Shell® é formada por 

minerais, abundantes na Terra (dolomita).  

Utiliza um mínimo de 5% 
de resíduos do plástico 
na sua composição total



Origem mineral

75% da sua composição é mineral.

Fácil limpeza

A sua limpeza fácil permite poupar tempo e 
produtos de limpeza.

Seguro

O Krion Shell® foi testado por testes estritos que 
certificam que se trata de um produto seguro, 

sem componentes perigosos.

Reparável

No caso improvável de danos na superfície, é 
possível ser reparado através de um Kit especial.

Sustentável  

Não contém apenas um mínimo de até 5% de 
material reciclado, mas é também um produto 
resistente e que prolonga o seu ciclo de vida.

Resistência ao impacto

O Krion Shell® consegue resistir de forma 
incrível a impactos habituais numa casa-de-

banho.

Resistência às manchas

A sua nula porosidade torna-o mais 
resistente às manchas, mesmo aquelas que 

permaneceram durante muito tempo.



BANCADAS

As bancadas Natural Top foram realizadas em Krion Shell® 

com a tecnologia In Mold Connection que garantem uma 

resistência extra ao impacto. 

Bancada Natural Top 80 Branco · Espelho Lite Plus 80



As bancadas Natural Top estão disponíveis nos formatos 

de 80x50 cm e 150x50 cm, com uma espessura de 30 

mm de altura. Para a sua instalação suspensa, deve ser 

utilizada a estrutura da bancada Smart.
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80 x 50 cm
Profundidade: 12 cm

150 x 50 cm
Profundidade: 12 cm

Saia
3 cm

CORES ·  TEXTURA Disponível em duas cores, um branco clássico 

ultraluminoso que encherá a nossa casa de banho de luz, e 

um preto grafite que dará um toque de escolhem à nossa 

divisão da casa. 

A textura Rock mate cobre toda a bancada, exceto o 

interior do lavatório, ao qual foi dado um acabamento liso 

mate. 

Textura Rock · BrancoTextura Rock · Grafite

FORMATOS



PERFIL

Disponibilidade de acrescentar um perfil à bancada. 

Realizado com o mesmo material, e disponível nas 

mesmas cores (branco e grafite) e texturas.

80 cm

110 cm

120 cm

150 cm

2/3 paredes

Bancada Natural Top 150 Grafite · Perfil 150 Grafite · Espelho Pure 150



COMPATIBILIDADES

Bancada Natural Top 80 Grafite · Móvel Smart 80 Carvalho Taupe

As bancadas Natural Top são compatíveis com 

diferentes móveis, oferecendo diversas opções para 

qualquer casa de banho.

Bancada 80 x 50 · 3h

RAS Móvel Suspenso 80

WAVE Móvel 80

NEST Móvel 80

SMART
Móvel 80 1C

Móvel 80 2C

ONE
Móvel 80

Toalheiro 80

NATURAL

Móvel 80 1C

Móvel 80 2C

Móvel Suspenso 80

Bancada 150 x 50 · 3h

RAS Móvel Suspenso 2x61+30

WAVE Móvel 150

SMART
Móvel 150 2C

Móvel 150 4C

ONE
Toalheiro 150

Móvel 150

NATURAL

Móvel 75 1C

Móvel 75 2C

Móvel Suspenso 75
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