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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, duradouro 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 a manchas

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

permaneceram durante muito tempo.
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Criámos a primeira bancada que se adapta totalmente ao cliente. ONE 

CUSTOM pode-se cortar para se adaptar a qualquer espaço, inclusive em 

zonas difíceis, onde haja algum pilar ou paredes com ângulo diferente.

 

Dois acabamentos: brilhante e mate. Disponível com uma ou duas cubas 

nos formatos indicados. Além da possibilidade de descarga em inox e 

preto.



 70 - 100 cm x 50 cm
Profundidade: 11,4 cm

 100 - 120 cm x 50 cm
Profundidade: 11,4 cm

 120 - 150 cm x 50 cm
Profundidade: 11,4 cm

Ajustável até um máximo de 15 mm de cada 
lado

Ajustável até um máximo de 10 mm de cada 
lado

Ajustável até um máximo de 15 mm de cada 
lado

Ajustável até um máximo de 15 mm de cada 
lado

 150 - 180 cm x 50 cm
Profundidade: 11,4 cm



ACESSÓRIOS

ESPELHO

TOALHEIROS

TOALHEIRO/ESTANTE

A coleção ONE complementa-se com 

uma série de acessórios.

Um toalheiro pensado para incorporar junto ao espelho em 

acabamento preto e inox.

Válido para ambas as posições.

Um espelho que incorpora 

iluminação no seu contorno 

permitindo iluminar zonas mais 

amplas.

Um toalheiro pensado para 

incorporar junto à bancada em 

acabamento preto e inox.

92 cm

Toalheiros

110 cm

100 x 35 cm

Espelho

61 cm

120 - 150 cm

Toalheiros
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