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SOMOS APAIXONADOS POR PEDRAS NACIONAIS E

PEDRAS EXÓTICAS ORIUNDAS DOS 4 CANTOS DO MUNDO. 
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sobre nós
A Modelstone é uma empresa portuguesa dedicada ao 
processamento e comercialização de pedras naturais nacionais 
e importadas.
Tem na sua linha de produtos uma grande variedade de granitos, 
mármores, quartzos e onix e é atualmente uma empresa de 
referencia nesse setor. Com cerca de 6000m2 distribuídos por 
3 armazéns, Santo Tirso, Sintra e Tunes/Algarve, onde poderá 
apreciar os produtos em exposição.

A Modelstone tem várias parcerias estratégicas com unidades 
de transformação na Europa, com a mais recente tecnologia, 
o que permite oferecer produtos ao melhor preço na maior 
variedade e qualidade, sempre de acordo com as necessidades 
do cliente.

Com uma forte política de investimento e crescimento 
sustentável, a empresa acompanhou as necessidades 
evolutivas dos mercados em que está integrada, permitindo 
atingir gradualmente mercados importantes em todo o mundo, 
capaz de responder em tempo real às diversas especificidades 
e exigências dos seus clientes.

A Modelstone é uma empresa ambientalmente e socialmente 
responsável com uma equipa motivada, inovadora e experiente.
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QUARTZITOS
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Constituído basicamente 
por  quartzo, o  quartzito  é 
a rocha mais resistente 
à abrasão e ao ataque 
químico.  Pode substituir 
os mármores e granitos, 
com vantagens estéticas, 
mas principalmente físico-
mecânica e química. As 
suas propriedades são 
imbatíveis!

Existem muitos tipos de 
quartzito, cada um com uma 
beleza única e espetacular, 
múltiplas cores e texturas 
que oferecem elegantes 
e requintadas soluções a 
cada projecto. 
“O quartzito é a rocha 
ornamental do século 21” 
(geólogo Cid Chiodi Filho).

quartzitos

QUARTZITOS

AZUL BAHIA BLUE DEEP
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QUARTZITOS

BLUE VELVET CHANTILLY

CALACATTA BOHEME CREME KALAHARY
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QUARTZITOS
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QUARTZITOS

FUSION GREEN FUSION RED GALAPAGOS INFINITY WHITE MICHELANGELO MONACO MONTBLANC PATAGONIA
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QUARTZITOS

WAKANDA Crystal Maestro Da Vinci Nacarado TAJMAHALPORTOBELLO/super white
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QUARTZITOS
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onix
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onix
Quando falamos em sofisticação e 
requinte, o mármore é uma pedra 
sempre citada. O  mármore onix, 
contudo, denota ainda mais estas 
características.
Mármore onix é uma rocha natural 
como qualquer outro mármore. A 
diferença é que a sua formação 
possibilita um  efeito translúcido, 
sendo cada vez mais utilizado na 
arquitetura e decoração.

O Onix permite-nos criar ambientes 
impetuosos, com muito luxo e 
sofisticação, com um efeito de 
uma obra de arte.
Nunca haverá dois pedaços de 
onix exatamente iguais.

ONIX

AGATE ONIX

GREEN ONIX ONIX BAMBOO GREEN
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ONIX

ONIX BRANCO ONIX CEBRA
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ONIX

ONIX BEIGE
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ONIX

ONIX azul
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ONIX

ONIX CRISTAL COLORS ONIX DESERT ONIX EBONY ONIX MANGO ONIX MEL ONIX MENTA ONIX PEACH ONIX PICASSO
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ONIX

ONIX RAINBOW ONIX Rosa ONIX ROYAL WHITE ONIX SEA ONIX VANILLA WHITE YELLOW ONIX ONIX TANZANIAONIX SAFFRON
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mármores
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MÁRMORES

ARABESCATO OROBICO BIANCO ROYAL

BLACK KENYA CALACATTA VIOLA
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Os mármores são uma 
das nossas pedras mais 
populares para diversos 
ambientes. Atualmente 
é o grande protagonista 
nos projetos de design de 
interiores, por exemplo, 
wc, lareiras, paredes 
decorativas, mobiliário e 
até mesmo para piso, etc. 
Se pretende criar um 
espaço luxuoso e 
sofisticado, com certeza 
poderá encontrar na 

nossa extensa coleção 
de mármores uma pedra 
que se adequa ao seu 
projeto, que lhe permitirá 
um estilo personalizado, 
distinto e moderno.

mármores

MÁRMORES

CAPPUCCINO GOLDEN BLACK
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MÁRMORES

GOLDEN PORTORO IMPRESSION LAFIT NEW GRAND ANTIQUE NEW SAINT LAURENT TUNDRA GREY

PHANTOM WHITE POCAHONTAS ROSSO LUANA SILVER BLACK TWILIGHT
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MÁRMORES
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MÁRMORES
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MÁRMORES
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LUXURY
COLLECTION



BLACK AGATE BLUE AGATE
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LUXURY COLLECTION



BLUE TIGER EYE
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As bancadas de pedras 
preciosas são como pedras 
individuais, isso porque são 
selecionadas à mão. Além 
disso, como cada chapa é 
composta manualmente, é 
completamente única. 

Portanto, estas pedras 
preciosas fornecem cores 
vivas e translúcidas, criando 
um design único e uma 
extraordinária obra de arte.

luxury collection

LUXURY COLLECTION



BROWN AGATE PURPLE AGATE
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LUXURY COLLECTION



WHITE AGATE YELLOW TIGER EYE
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LUXURY COLLECTION
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Acompanhe-nos 
nas redes sociais:

Porto - Portugal
Rua do Alto da Cruz, 
nº845/865
4780-393 SANTO TIRSO

Lisboa - Portugal
Rua da Cruz da Moça, 43,
2715-731 MONTELAVAR - 
SINTRA

Lisboa - Portugal
Parque Logístico de Tunes
Estrada dos Amendoais 
Lote 3, Fração F
8365-231 TUNES


