
Pavimentos, Muros 
e Bordaduras



Placa Manoir individual 
60x45x3 cm
60x45x4 cm
Cores: Pirineus, Albero, Gironde 
e Mont Blanc

Local de vida e convívio, um cantinho da natureza particularmente privado, o jardim concede os seus prazeres no correr 
das estações. Descansar, brincar, convidar, sonhar... Os momentos inesquecíveis saboreiam-se a sós ou entre amigos, no 
ambiente e ornamento que desejar criar. Indissociável do vegetal, a pedra confere em todas as ocasiões, um ar mineral à 
paisagem dos jardins. É nesse espírito de tradição que a Fabistone apresenta a sua colecção de calçadas e pavimentos em 
pedra reconstituída.Essas pedras exibem fielmente todos os aspectos da autêntica pedra: granulometria, tonalidade  e  forma 
até às suas mais subtis irregularidades.
As técnicas modernas de fabricação garantem produtos de alta qualidade, duráveis e não gretados, em blocos ou módulos, de 
medidas estandardizadas, prontos a colocar. Antiderrapantes, eles vão revestir os bordos  das piscinas com toda a segurança. 
A diversidade da gama e a facilidade de uso dão asas à sua imaginação.
Para aproveitar, ao longo de todo o ano, do jardim que vai criar.

Especialmente concebido para restituir o aspecto do 
pavimento de antigamente, Manoir, nobre e robusto, permite 
que a  luminosidade brinque sobre as suas irregularidades 
para melhor realçar a história dum passado reconstituído.
Particularmente adaptado para os terraços e passeios, 
Manoir encontra também o seu lugar no interior. Dá um 
certo estilo antigo à decoração e concorre para criar um 
clima específico. O seu acondicionamento em «módulos» 
dispensa-o de calcular a quantidade de placas necessárias.

Pavimento

1,65m

1,
65

m

2- 30x30x3
2- 45x30x3
1- 45x45x3
1- 60x30x3
1- 60x45x3
2- 60x60x3
2- 75x60x3

Módulo A 2,72 m2 
7 formatos por módulo 
para assentamento em Opus Romano

Módulo B 1,80 m2 
4 formatos por módulo 
para assentamento em Opus Romano

1- 30x30x3
2- 45x30x3
2- 60x30x3
4- 60x45x3

1,50m

1,
20

m

Pavimentos



 

Quando as linhas curvas se associam à rigorosa geometria das 
superfícies direitas, o solo torna-se motivo de criação. A composição 
desenha um espaço ou acompanha simplesmente o contorno de um 
maciço.

brantedeslum

Círculo 

Quadrado

Círculo R195 
externo
75x60x50
Esp 3

Círculo R135 
intermediário
50x45x34
Esp 3

Círculo R90
interno
34x45x16
Esp 3

Centro R45
68x45
Esp 3

Cores: Pirineus, Albero, Gironde e Mont Blanc

e encantador

Uma placa quadrada e ângulos com falsas juntas: 
eis a combinação original para visitar de novo o charme das 
alvenarias do século XIX.
Uma homenagem fora do tempo com uma forma perfeita do 
quadrado.

Quadrado Q270
externo
ângulo: 45x45x30
placa: 60x30
Esp3

Quadrado Q210
intermediário
ângulo: 45x45x30
placa: 60x30
Esp3

Quadrado Q150 
interno
ângulo: 45x45x30
placa: 60x30
Esp3

Quadrado Q90
ângulo: 45x45x30
placa: 30x30
Esp3

Cores: Pirineus, Albero, Gironde e Mont Blanc



Esta linha de pavimento em Opus Romano recria o charme do lendário 
travertino.
Nobre e refinado Traverti permite construir espaços de grande 
autenticidade tanto no interior como no exterior.
Para uma aparência natural propomos diferentes tipos de relevo em 
cada formato.

PavimentoTraverti

Módulo 0,96 m2

Com 4 Formatos por Módulo para
assentamento em Opus Romano 

2- 60x40x2,5
2- 40x40x2,5
1- 40x20x2,5
2- 20x20x2,5

0,80m

1,
20

m

Placa Traverti individual
60x40x2,5
Cores: Traverti

No seu jardim, terraço ou à volta da piscina imagine as vantagens 
deste novo conceito da madeira.
Este novo material “Especial Madeira” faz parte do conceito Fabistone 
pela sua estética e a sua facilidade de utilização.

Pinho Castanho Escuro Greenwood

Quando a madeira 
se relaciona com a pedra

PavimentoTeca



Superfícies arredondadas como se ficassem cobertas com patina pelos 
séculos. Um conjunto de pequenas calçadas reunidas, que formam uma 
só, facilitando o seu assentamento. Para obter uma aparência ainda mais 
irregular, vários tipos de relevo são propostos em cada palete.

Calçada Bastide
Um estilo rústico
em harmonia com a vegetação

Calçada Bastide
Dimensões: 45x30x5,5 cm
Cores: Pirineus, Albero, Gironde e Mont Blanc

O seu design inovador recupera o estilo das ruas de cidades antigas. O efeito de 
pedra incrustada no pavimento confere uma imagem de grande beleza.

Calçada Chelsea
Calçada Chelsea
Dimensões: 45x45x4 cm
Cores: Pirineus, Albero e Gironde

Bordaduras

Pedra com rebordo arredondado, tal é o segredo de um acabamento perfeito. 
A ter em consideração quando revestir os rebordos da piscina.
Vários modelos e acabamentos possíveis: consulte a Fabistone.

Bordadura

Direita Canto R15 Ângulos Curvas

Muros

O muro Traverti surge como complemento do pavimento com o mesmo nome, 
de forma a dar uma continuação perfeita a ambientes de enorme beleza e 
autenticidade, recriando o charme do lendário travertino.

MuroTraverti
Bloco Inteiro
c/ abertura 
de 35 mm
40x20x15cm
Cores: Traverti

Bloco de pilar
30x30x15cm

Coroamento 
de parede
50x23x5cm

Coroamento 
de pilar
35x35x5cm

NOVIDADE

Cores: Pirineus, Albero, Gironde e Mont Blanc

NOVIDADE



Ideal para quem deseja valorizar o jardim e conceber diferentes cenários 
que se misturem naturalmente com a paisagem, o Mountainblock permite-lhe 
dispor de uma grande variedade de aplicações.

MuroMountainblock
Bloco Direito
Dimensões: 
29,5x22,5x10 cm

Bloco de canto
Dimensões: 
29,5x22,5x10 cm

Bloco de corte
Dimensões: 
29,5x22,5x10 cm

Coroamento
Dimensões: 
30/22x25x4 cm

As construções em pedra de xisto colocadas a seco atravessaram séculos 
em várias regiões.
Propostas em forma de Z, as pedras montam-se fácil e rapidamente.

Xistone
Xistone 
Dimensões: 
Bloco: 58,5x14x10 cm
Cores: Albero, Gironde e Pirineus

Tapa Buracos 
Dimensões: 
11x10x7 cm

Coroamento
Dimensões: 
47,5x12,5x4 cm

O muro Manoir vem completar uma gama com sucesso. Bem equilibrados, 
estes blocos permitem uma aplicação fácil de grande qualidade estética.

Muro

Muro
Dimensões: 58,5x14x10 cm
Cores: Pirineus, Albero e Gironde

Tapa Buracos
Dimensões: 22,5x14x10 cm

Esta gama que retomou o nome do imperador romano reproduz o aspecto dos 
edifícios antigos em pedra calcária talhada à mão. A escolha das dimensões 
propostas presta-se à edificação dos muros, das floreiras e dos pilares.

HadrienMuro

 30x15x7,5 cm 30x15x7,5 cm 37,5x15x7,5 cm 22,5x15x7,5 cm

45x15x7,5 cm 15x15x7,5 cm
Três combinações compõem uma 
barra de 60 cm

Coroamento Hadrien para muros
Dimensões: 45x21,5x5 cm
Cores: Albero, Gironde e Pirineus

Para passar do terraço para a piscina contornando o 
elemento água...Um acessório lúdico e encantador 
fará parte do seu jardim em complemento de outros 
pavimentos.

PassoJaponês
Passo Japonês
Dimensões: 56x42x4 cm
Cores: Pirineus, Albero e Gironde

Cores: Pirineus, Albero e Gironde

Um estilo autêntico 

Muro

Acessórios



Deixe correr a sua imaginação! Rasa, horizontal 
ou vertical, a travessa oferece uma grande 
variedade de possibilidades... Atreva-se a 
combinar os estilos de assentamento. A sua 
montagem é extremamente simples.TecaTravessa

Travessa Teca
Dimensões: 90x25x5 cm
Cor: Teca (castanho escuro)

Travessa Teca
Dimensões:60x25x4 cm

Viga Teca
Dimensões: 90x17x15 cm
Cor: Teca (castanho escuro)

VigaTeca
Para as suas floreiras, em lancil ou 
espelhos de degraus, a viga permite-lhe 
estruturar os seus espaços.
É o complemento ideal dos seus 
jardins.

Os mesmos relevos e as mesmas tonalidades 
que o rebordo Manoir. Os degraus ideais para 
harmonizar as escadas com o seu adorno. 
Não hesite em criar diferenças de níveis que 
irão estruturar os seus espaços.

DegrausManoir
Degrau
Dimensões: 45x35x10 cm
Cores: Pirineus, Albero e Gironde

LancilManoir
A mesma textura e o mesmo tom do pavimento Manoir, para uma perfeita 
delimitação dos passeios, da relva ou canteiros de jardim.

Lancil Manoir
Dimensões: 45x20x5,5 cm
Cores: Pirineus, Albero e Gironde

Todo o estilo das pedras secas 
naturais para este lancil que delimitará 
agradavelmente o jardim ou uma grande 
alameda. As grandes dimensões dos 
blocos são prova de estabilidade e de 
facilidade de assentamento.

LancilRústico
Lancil Rústico
Dimensões: 50x10x7,5 cm
Cores: Pirineus, Albero e Gironde

PassoTeca
Um ligeiro toque oriental, na 
definição dos seus percursos.

Passo Teca
Dimensões: 50x50x4 
Cor: Teca (Castanho Escuro)



Um soberbo acabamento rústico e elegante, permite o escoamento das 
águas de uma forma eficaz.

Caleira

Caleira 
Dimensões: 
60x30x4 cm
              

Cores: Pirineus, Albero e Gironde 

Caleira 
Dimensões: 
45x30x4  cm             

Canto Caleira 
Dimensões: 
30x30x4  cm              

Bricstone
Acessório ideal para a delimitação de pequenos percursos, passeios e 
círculos, o Bricstone é um complemento decorativo do pavimento, podendo 
ser também utilizado no coroamento de muros.
Adicionando contorno ao pavimento, este acessório confere maior beleza às 
extremidades e destaca-se pela sua aparência rústica. 
As diferentes formas de aplicação do Bricstone são um desafio à criatividade e 
ao bom gosto de cada um. Escolha a que melhor se adapta ao seu espaço…

Direito
Dimensões: 
45x22,5x4 cm

Curvo
Dimensões: 
63/54x22,5x4 cm

Ângulo
Dimensões:
26,5x26,5x4 cm

Aqui, os blocos são propostos em dimensões adaptadas aos pilares. As 
pedras em forma de Z facilitam a montagem ao nível dos ângulos.

PilarXistone
Xistone 
Dimensões: 
Bloco: 58,5x14x10 cm
60 unidades formam 
um pilar de 2,10 m de altura
Cores: Albero, Gironde

Coroamento para pilar
Dimensões: 60x60x4 cm           

HadrienBarbecue

Elemento indispensável numa área exterior que se adapta harmoniosamente 
com o jardim, uma piscina e toda a estética envolvente.

Para desfrutar dos 
melhores momentos 
no exterior da sua casa

NOVIDADE

Cores: Pirineus, Albero e Gironde 

Ralo de Escoamento 
Dimensões: 
30x30x4  cm             



PavimentoSecular
Nobre e refinado, o Pavimento Secular permite construir espaços de grande 
autenticidade, tanto no interior como no exterior.
Diferentes formatos permitem uma colocação em Opus Romano de excepcional 
qualidade estética.

1,05m

1,
35

m

1,50m

1,
35

m

Módulo de 3 Formatos 1,41 m²: 
4 placas de 60x45
1 placa de 45x45
1 placa de 45x30

Módulo de 5 Formatos  2,025 m²: 
4 placas de 60x45
2 placas de 45x45
2 placas de 45x30 
1 placa de 60x30  
1 placa de 30x30

BordaduraSecular Ideal para as praias de piscinas e pátios, o Pavimento e a Bordadura Secular adaptam-se com 
mestria a todo o tipo de piscinas.
A sua superfície irregular que a luz do sol acentua, garante um pavimento anti-derrapante de 
grande resistência e durabilidade.

Bordadura Curva Ângulo Curvo Dir./Esq.

Ângulo Dir./Esq. Canto

Bordadura Direita

PavimentoGranitus
Pavimento Bujardado anti-derrapante com soberbo acabamento fino confere ao 
Granitus uma elegância incomparável que surpreende pela sua originalidade.
Ideal para as praias de piscinas e terraços de grandes e pequenas dimensões.

De Formato único 50x50 
Espesura 2,5 cm ou 3 cm

BordaduraGranitus Fabricados a partir de inertes calcários, o pavimento e a bordadura Granitus beneficiam de um 
acabamento fino e delicado que só a intervenção do homem consegue obter.

Bordadura Curva Ângulo Curvo Dir./Esq. Ângulo Direito

Canto

Bordadura Direita

Curva Invertida Ângulo Escada 
Curva Dom

Canto Escada 
Curva Dom

Cores: Mont Blanc,Gironde, Albero e Terracota 

Cores: Belém, Areia e Rose

Disponível em placas 50x50 cm 
e 60x45 cm ou em módulo de 3 
e 5 formatos.
Espessura 2,5 cm ou 3 cm



Pavimento

Merida
De excepcional qualidade estética o pavimento Merida, permite construir 
espaços de grande autenticidade tanto no interior como no exterior. 
Os seus diferentes formatos permitem uma aplicação em Opus Romano.

Disponível em placas 50x50 cm 
ou 60x45 cm e módulo 
de 3 formatos.
Espessura 2,5 cm ou 3 cm

Módulo de 3 Formatos 
1,82 m²:
1,35x1,35
4 placas de 60x45
1 placa de 45x45
4 placas de 45x30

1,35m

1,
35

m

Bordadura

MeridaAs tonalidades vivas e a textura rugosa asseguram um deslumbrante enquadramento 
para a sua piscina. E aliada à estética, uma extraordinária funcionalidade, graças à 

superfície anti-derrapante que lhe garante horas de diversão sem quaisquer perigos.

Bordadura Curva Ângulo Curvo Dir./Esq.

Ângulo Dir./Esq. Canto

Bordadura Direita

PavimentoBracara
Evocando a estética da grandiosa cidade romana Bracara Augusta, este é 
um produto de grande beleza natural.

Disponível em placas 50x50 cm 
e 60x45 cm ou em módulo 
de 3 e 5 formatos.
Espessura 2,5 cm ou 3 cm

1,05m

1,
35

m

1,50m

1,
35

m

Módulo de 3 Formatos 1,41 m²: 
1,05x1,35

4 placas de 60x45
1 placa de 45x45
1 placa de 45x30

Módulo de 5 Formatos  2,025 m²: 
1,50x1,35:

4 placas de 60x45
2 placas de 45x45
2 placas de 45x30 
1 placa de 60x30  
1 placa de 30x30

BordaduraBracaraConforto e distinção, são os traços marcantes desta bordadura. De superfície 
discretamente trabalhada, Bracara reúne as características de elegância, suavidade, 

resistência e funcionalidade que fazem dele um produto de eleição.

Bordadura Curva Ângulo Curvo Dir./Esq.

Ângulo Dir./Esq. Canto

Bordadura Direita

NOVIDADE

NOVIDADE

Cores: Mont Blanc, Gironde, 
           Albero e Terracota

Cores: Blanc, Gironde, Albero e Pirineus



PavimentoMontagna
Como se fosse um pedaço retirado à montanha, este produto devolve ao 
espaço exterior da sua casa o elemento natural, indispensável para uma 
perfeita harmonia estética. 

2,10m

0,
90

m

BordaduraMontagna A textura rugosa evoca cenários naturais agrestes, que contrastam com o toque suave, 
quando pisado. O efeito estético daí resultante proporciona um impressionante jogo de 
luzes e sombras.

Antiquus
Esta linha de pavimentos envelhecidos recria o charme e o ambiente das 
edificações do século XIX .No interior, como no exterior da casa, escolher 
Antiquus é reconstituir para a sua habitação um pouco do passado que se 
respira nas grandes moradias antigas.

1,05m 1,50m

1,
35

m

Módulo de 3 Formatos 1,41 m²: 
4 placas de 60x45
1 placa de 45x45
1 placa de 45x30

Módulo de 5 Formatos  2,025 m²: 
4 placas de 60x45
2 placas de 45x45
2 placas de 45x30 
1 placa de 60x30  
1 placa de 30x30

1,
35

m

Pavimento

Acessórios A textura rugosa evoca cenários naturais agrestes, que contrastam 
com o toque suave, quando pisado. O efeito estético daí resultante 
proporciona um impressionante jogo de luzes e sombras.

Acabamento elegante 
para o seu pavimento, 

a grelha permite-lhe 
assegurar o escoamento 

de águas de forma 
eficaz, mantendo a 

harmonia visual com todo 
o conjunto arquitectónico.

Grelha
O encaixe de escada 

enquadra-se perfeitamente 
na bordadura da piscina, 

possibilitando a aplicação 
de uma escada em inox. 

Concebida de origem 
para esse efeito, é a peça 

ideal para qualquer tipo de 
piscina.

Encaixe de Escada Base Chuveiro
Com uma base de chuveiro em 
pedra reconstituída um simples 

espaço ganha toda uma nova 
dimensão. Ao conforto do toque 

agradável, alia-se a beleza 
de uma superfície onde as 

cores e os materiais estão em 
consonância com bordadura e 

pavimento.

Bordadura Curva Ângulo Curvo Dir./Esq.

Ângulo Dir./Esq. Canto

Bordadura Direita

NOVIDADE

NOVIDADE

Módulo de 2 Formatos 1,89 m²:
4 placas de 45x45
4 placas de 60x45

Cores: Mont Blanc, Gironde, Albero e Pirineus

Cores: Mont Blanc Envelhecido, 
            Terracota Envelhecido



Parque Industrial de Sobreposta
Rua da Piscina nº 70
4715-553 Sobreposta

Braga-Portugal
Tel. +351 253 603 600
Fax. +351 253 603 609

www.fabistone.com
info@fabistone.com

Peça já os seus catálogos

FABISTONE

Duas gamas distintas apresentadas ao pormenor, em 
dois catálogos que revelam os produtos Fabistone em 

todo o seu esplendor.
Deixe-se deslumbrar com a beleza e requinte dos 

ambientes criados com os nossos produtos, em obras 
de excelência realizadas em Portugal e no estrangeiro.

Revendedor Autorizado
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Terracota
Cor tijolo, mistura subtil de 3 cores. 

Mont Blanc
Um branco com nuances suaves de castanho que lhe conferem um 
tom levemente sujo, acentuando a sua luminosidade natural.

Belém
Uma variação do branco, com um ligeiro toque de bege, criando assim 
uma cor mais homogénea.

Areia
Tonalidade amarelada também definida como cor de areia. Acentua a 
luminosidade, criando a ilusão de estar no meio de um areal.

Rose
Cor-de-rosa seco, ideal para deixar um toque de elegância e estilo no 
seu pavimento.

Mont Blanc Envelhecido
Consiga a patine natural num branco que o transportará através dos 
tempos.

Terracota Envelhecido
O peso dos séculos marcado numa cor verdadeiramente tradicional.

Blanc
Variação de branco com uma suave mistura de negro, criando assim 
uma tonalidade ligeiramente acinzentada.

Albero
É um bege escuro. 
Mistura subtil de tons de camurça escura que fazem
recordar as cores calorosas do Golf de Lion.

Gironde
É uma mistura suave do ruivo e do branco sujo. 
Esta tonalidade é a herdeira digna das pedras refinadas.

Pirineus
É um cinza da cor da ardósia.
Trata-se de uma mistura subtil de cinzento e camurça, que condiz 
perfeitamente com os jardins, onde a marca do tempo é já bem 
evidente.

Lorraine
É um bege camurça com mistura de 3 cores.

Traverti
É um bege com nuances.
Uma cor de todos os tempos que faz pensar no mármore travertino 
claro.

Teca
Castanho escuro.

Pinho
A beleza da cor da madeira de pinho com uma tonalidade de 
amarelo mel.

Greenwood
Tonalidade verde amêndoa, recria a imagem de um pavimento feito em 
madeira no seu estado mais cru.

Terraxisto
É um bege camurça de cor escura com mistura de 3 cores.


