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A RESTONE® é um material fruto de um longo 
período de pesquisa e investigação para levar 
até si as melhores e mais elegantes bases de 
duche do mercado mundial.
Compostas essencialmente por uma combinação 
exímia de resinas e cargas minerais naturais, 
trabalhadas em laboratório exclusivo para o 
efeito, oferecem-lhe, como resultado final, um 
produto Solid Surface altamente resistente, 
não poroso, homogéneo e de uma elegância, 
harmonia e suavidade inigualáveis.

RESTONE® is a material resultant from a long 
period of research to take to you the best and 
most elegant shower bases of the world market.
Essentially consisting of an excellent combination 
of resins and natural mineral loads created in 
exclusive laboratories, our shower bases offer 
you, as a final result, a highly resistant non-porous 
homogeneous Solid Surface product of incomparable 
elegance, harmony and smoothness.
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Porque o seu sonho é importante para nós, temos 
disponível uma panóplia de cores infinitas à sua 
escolha, para qualquer um dos nossos modelos. 
E porque cada projeto tem um cunho e uma medida 
que valorizamos, personalizamos a sua base de 
forma a que se adapte, na perfeição, ao seu 
espaço, seja qual for a medida que pretenda. 

No momento de colocar a sua base, também 
fizemos questão que esse fosse um processo o 
mais facilitado possível. Para tal, fabricamos bases 
em que os cantos apresentam ângulos de 90 
graus, em todas as suas arestas, para que a 
colocação ou encastre das mesmas, seja niveladamente 
e garantidamente perfeito.

Não nos poderíamos esquecer de si, sempre que 
no final do seu banho olhar para trás e desejar 
deixar a sua base incrivelmente limpa, como nova. 
Para tal, a RESTONE® criou um inovador produto 
de limpeza, de fácil e rápida utilização –O Resclean- 
em que apostamos e aconselhamos para uma 
melhor garantia de manutenção do seu espaço de 
duche. 

Por fim, porque a sua segurança também é uma 
prioridade para nós, queremos que se sinta 
protegido no momento mais relaxante do seu 
dia. Criamos a pensar em si um acabamento com 
uma textura antiderrapante única que lhe oferece, 
em simultâneo, uma sensação agradavelmente macia 
e suave no contacto com o seu pé. 

As bases de duche RESTONE® estão preparadas 
para o acompanhar na longevidade da sua 
caminhada, sempre fiéis à estética, ao conforto, 
à resistência, à funcionalidade e à simplicidade 
de um gesto milenar – o seu banho…

Because your dream is important to us, we have 
a panoply of infinite colours available for each 
one of our models. And because each project has 
an imprint and a measurement that we value, we 
personalise your shower base so as to adapt it 
perfectly to your space, whichever measurement 
you desire.

We wanted to ensure the easiest process of 
placing you shower base. Therefore, we produce 
shower bases in which the corners have 90º 
angles in all their edges so that the placement or 
embedding is guarantee and levelwise perfect.

We could not forget you when, at the end of 
each bath, you look back and wish to leave your 
shower base unbelievably clean as new. In order 
to do so, RESTONE®  has created an innovative 
cleaning product of easy and fast use – Resclean 
–  in which we believe and which we advise for a 
better guarantee of maintenance of your shower 
space.

Lastly, because your safety also is a priority for 
us, we want you to feel protected in the most 
relaxing moment of your day. Thinking of you, we 
have created a finish with a unique anti-slippery 
texture that simultaneously offers you a pleasantly 
soft and smooth sensation when in contact with 
your foot.

RESTONE® shower bases are prepared to follow 
the longevity of your path, always faithful to the 
aesthetic, comfort, resistance, functionality and 
simplicity of an ancient gesture – your bath…

RESTONE®
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Ser dono de um pormenor de elegância 
discretamente assumido é um dom…
Ter nesse dom a capacidade para marcar 
a diferença, sem exuberância, é ser 
perfeito.  

Being the owner of a discretely 
assumed detail of elegance is a gift…
Having, in that gift, the skill for making 
a difference without exuberance is 
being perfect.

HIDDEN
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Acesso à válvula amovível
Access to removable valve10



Rasgo para colocação de vidro
Rip for glass placement 11

A - 700 a/to 1000mm
B - 700 a/to 2600mm
C - 30mm
D - 120mm
E - 180mm
F - 180mm
*G - 60 / 90mm 

*60mm - base pousada no chão    
shower tray standing in the floor 
90mm - base encastrada 
shower tray fitted
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Quantas vezes não gostamos de nos 
sobrevalorizar assumindo gestos e 
formas mais proeminentes…
Tal como nós, há peças que insistem em 
se assumir em todas as margens da sua 
personalidade.

How many times don’t we like to 
overvalue ourselves assuming 
prominent gestures and forms…
Just like us, there are pieces that 
insist on assuming themselves in 
every margin of their personality.

FORM
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Rasgo para colocação de vidro
Rip for glass placement16



Corte especial (adaptável ao seu espaço)
Special cut (adjustable to your space)

** - consultar ficha técnica da 
dimensão pretendida 
consult technical list for required 
dimension 

A - 700 a/to 1200mm
B - 700 a/to 2600mm
C - 42mm
**D - 250 a/to 450mm
E - 180mm
F - 180mm
*G - 60 / 90mm 

*60mm - base pousada no chão    
shower tray standing in the floor 
90mm - base encastrada 
shower tray fitted
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A natureza no seu estado original e mais 
instintivo jamais envelhece.
Pode até ficar esquecida… mas haverá 
sempre o dia em que algo em nós a fará 
regressar como a verdade mais simples 
e natural de todas.

Nature in its original and more 
instinctive state never grows old.
It may even be forgotten… but there 
will always be the day in which 
something in us will make it come 
back as the simplest and most 
natural of truths.

EASY
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Painel Restone® Ardósia
Ardósia Restone® Panel22



Colocação niveladamente perfeita
Placement level wise perfect

A - 700 a/to 900mm
B - 1000 a/to 2100mm
**C - 28 a/to 30mm
D - 120mm
E - 180mm
F - 180mm
*G - 60 / 90mm 
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** - consultar ficha técnica da 
dimensão pretendida 
consult technical list for required 
dimension 

*60mm - base pousada no chão    
shower tray standing in the floor 
90mm - base encastrada 
shower tray fitted



E se, de repente, numa simplicidade 
única de linhas, o seu banho insistir 
numa união perfeita…
Num discreto prolongamento do seu 
chão interrompidamente continuado.

What if, suddenly, in a single simplicity 
of lines, your bath insists in a perfect 
union…
In a discreet extension of your floor 
interruptedly continued.

PURA
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Corte especial (adaptável ao seu espaço)
Special cut (adjustable to your space)28



Rodapé adicional (5 cm) para aplicação sem obra
Additional skirting board (5 cm) for placement without construction work

Rodapé adicional (5 cm) para aplicação sem obra
Additional skirting board (5 cm) for placement without construction work 29

A - 700 a/to 1200mm
B - 700 a/to 2600mm
**C - 26 a/to 30mm
**D - 200 / 250 / 450mm
E - 180mm
F - 180mm
*G - 60 / 90mm 
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** - consultar ficha técnica da 
dimensão pretendida 
consult technical list for required 
dimension 

*60mm - base pousada no chão    
shower tray standing in the floor 
90mm - base encastrada 
shower tray fitted



Há momentos especiais em que outro 
alguém ocupa o centro do nosso 
Mundo, em que um banho a dois deixa 
facilmente fluir e escoar emoções e 
sensações inesquecíveis…

There are special moments in which 
another someone occupies the centre 
of our world, in which a bath for two 
will easily let unforgettable emotions 
and sensations flow and drain…

CENTER
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Painel Restone® liso
Smooth Restone® panel

Modelo indicado para 2 chuveiros
Recommended model for two showers
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# - ao centro da base escolhida    
to the axis of the choosen tray

A - 700 a/to 1200mm
B - 1800 a/to 2900mm
**C - 28 a/to 30mm
D - #
E - 180mm
F - 180mm
*G - 60 / 90mm 

** - consultar ficha técnica da 
dimensão pretendida 
consult technical list for required 
dimension 

*60mm - base pousada no chão    
shower tray standing in the floor 
90mm - base encastrada 
shower tray fitted
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É da paixão pela beleza agreste de uma 
paisagem nortenha que medram as 
raízes desta base única e singular…
É nesta beleza que facilmente 
mergulhamos a uma profundidade 
apaziguante.

It is from the passion for an aggressive 
beauty of a northern landscape that 
the roots of this unique and singular 
shower base grow…
It is in this beauty that we easily dive 
in a peaceful depth. Formal oral 
presentation: establishing each 
student’s date.

ARDÓSIA
S L A T E  S T O N E
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Rasgo para colocação de vidro
Rip for glass placement40



Painel Restone® ardósia
Ardósia Restone® panel

A - 700 a/to 1200mm
B - 700 a/to 2100mm
**C - 25 a/to 28mm
**D - 250 a/to 450mm
E - 180mm
F - 180mm
*G - 60 / 90mm 
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** - consultar ficha técnica da 
dimensão pretendida 
consult technical list for required 
dimension 

*60mm - base pousada no chão    
shower tray standing in the floor 
90mm - base encastrada 
shower tray fitted
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RESTONE
GUIA DE INSTALAÇÃO BASES 
                    DE DUCHE

Para uma correta aplicação, uso e manutenção 
deste produto, leia atentamente este Guia.

PT
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RESTONE
SHOWER TRAY’S INSTALLATION 
                       GUIDE

EN



RESTONE®

ADAPTÁVEL A QUALQUER DIMENSÃO DO SEU SONHO | ADAPTABLE TO FIT ANY SPACE OF YOUR DREAM





www.restone.pt


