


APRESENTAÇÃO
A Cerâmica do Vale da Gândara foi criada em 1957.

Localizada na zona centro de Portugal, entre as 
serras do Buçaco e do Caramulo transformou-se em 

1994 na primeira e única empresa nacional 
desenhada de raiz para a produção de Tijolo Face à 

Vista e de Paver Cerâmico. 

Desde 2007, a Cerâmica Vale da Gândara está 
incorporada no Grupo Cerâmico Espanhol La 

Paloma, líder de mercado ibérico.
Com a recente incorporação e fruto das alterações 

efectuadas no processo de fabrico, a CVG 
posicionou-se na gama alta do mercado produzindo 

Klinker. Produtos cozidos a temperaturas na ordem 
dos 1200ºC com reduzida absorção de água, 

elevada resistência, grande estabilidade dimensional 
e de cor.

Os produtos da CVG cumprem com as mais 
exigentes normas de qualidade, internacionais, 

estando em conformidade com os requisitos das 
normas de marcação CE.

Em complemento da sua gama de produtos, a CVG 
tem vindo a criar e a desenvolver um conjunto de 

produtos com vista à melhoria das soluções 
construtivas, nomeadamente Fachada Ventilada e 

CONTACTOS
Cerâmica Vale da Gândara
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tel: +351 231 927 300
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PLAQUETAS CERÂMICAS
Apesar de ser mais habitual a utilização da Plaqueta Cerâmica 
Klinker em exteriores, a sua utilização em interiores também está 
presente em várias obras, o que permite concluir que é um 
produto bastante versátil.

As Plaquetas possuem cores naturais, agradáveis e atractivas. A 
sua cor é permanente e não se degrada com o tempo e a sua 
grande versatilidade permite criar ambientes muito diversos, mas 
sempre confortáveis e duradouros.

A utilização da Plaqueta Cerâmica Klinker tem várias vantagens 
como:

• Funciona como um isolante térmico nas paredes exteriores
• Reduz o desperdício de energia através das paredes exteriores
• Montagem simples e rápida
• Protecção duradoura para paredes exteriores em todas as 
condições meteorológicas
• Aparência exclusiva de tijolo face-à-vista
• Inúmeras possibilidades estéticas, existindo uma grande gama 
de cores e formatos.
• Possibilidade de montagem em reabilitações de edifícios
Baixos custos de manutenção



PLAQUETAS CERÂMICAS
Dimensões (mm)

• 240 x 20 x 50
• 240 x 20 x 70



PLAQUETAS CERÂMICAS
MODELOS

• Negro Calabar • Branco Alcácer • Cinza Douro

• Cinza Minho • Castanho Mondego • Branco Algarve

• Bege Mourisca Flashing • Vermelho Vulcânico • Vermelho Vulcânico Flashing

• Branco Algarve Flashing • Salmão Ribatejo • Bege Mourisca

• Rústico • Rústico Texturado • Texturado


