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ITALBOX - Project

Project

Imagine it, believe it. We will make it. 

Versatility to respond to any aesthetic and structural need, 
making every single project unique and personal.

Imagine, acredite. Nós produzimos.

Versatilidade para responder a qualquer necessidade estética 
e estrutural, tornando cada projeto único e pessoal.
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Dê dimensão ao seu projeto
Give dimension to your project
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At Italbox, we develop products and solutions for bath and 
shower to respond to the demands and competitiveness 
of the global market, but it is from heterogeneity that our 
identity stands out.

Our aim is to meet your needs, with personalized services and 
tailor-made solutions for shower cabins, bath screens, panels, 
finishes, furniture and mirrors.

Our 3D design and sketches are developed, in coordination 
with a team of qualified architects and engineers, monitoring 
the works and proceed with the rectification of dimensions. 
For us, details are essential.

Na Italbox,  desenvolvemos produtos e soluções para banho e duche 
que respondem às exigências e competitividade do mercado global, 
mas é da heterogeneidade que a sua identidade deve sobressair.

Pautamo-nos por atender às suas necessidades, com serviços 
personalizados e soluções à medida para cabines de duche, 
resguardos de banheira, painéis, acabamentos, mobiliário 
e espelhos.

Elaboramos projetos de design em 3D e esquiços em coordenação 
com uma equipa de arquitetos e engenheiros qualificados. 
Acompanhamos as obras e procedemos à retificação de dimensões. 
Para nós o particular também é essencial.
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Bespoke

We can adjust dimensions, change colors of existing models, 
or work with you to develop something completely new.
We use the most sophisticated equipment and the finest 
materials, designed for ambitious customers, turning dreams 
into an actual product by studying the perfect solution 
to satisfy their needs.

Listen - Consult - Deliver.
This is how custom made furniture is produced, with the 
experience and distinctive touch of Italbox, where service is the 
key of bespoke and personalization.

Podemos adaptar as dimensões, alterar as cores de muitos dos 
nossos modelos ou trabalhar consigo em algo completamente novo.
Utilizamos os mais sofisticados equipamentos e os melhores 
materiais pensados para clientes ambiciosos, transformando 
sonhos em produtos reais, estudando a solução perfeita para 
satisfazer as suas necessidades.

Ouvir - Aconselhar - Entregar.
É assim que se concretizam os móveis à medida, com a experiência 
e o toque distintivo da Italbox, onde o serviço é a chave do bespoke 
e da personalização.
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Projetos

Every single element contributes to the creation of a unique 
and personalized product, through the tailor-made service 
that we offer to our most ambitious customers.
Uniqueness and differentiation is our passion.

Cada elemento individual contribui para a criação de um produto 
único e personalizado, através do serviço à medida que oferecemos 
aos clientes mais ambiciosos.
Exclusividade e diferenciação são a nossa paixão.

Projects
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Cali

Cali

Make your bathroom just like you imagined it, choosing from 
a wide range of finishings and solutions.

Faça a sua casa de banho como imaginou, escolhendo entre os mais 
diversos acabamentos e soluções.

Baccata

 Sagebrush

Baccata

Sagebrush
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Core

Core

High quality materials to ensure elegant, refined and timeless 
styles, creating a theme that unites all the elements of the room.

Materiais de qualidade garantem estilos elegantes, refinados 
e intemporais, criando um tema que une todos os elementos da sala.

Elegance Brown

 Quartz Indigo Swirl

Elegance Brown

Quartz Indigo Swirl
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Night

Night

Playing with colors and materials, designing the bathroom 
that defines your style.

Brincar com as cores e os materiais para desenhar a casa de banho 
que define o seu estilo. 

Elegance Brown

Ral 5022 Night Blue

Elegance Brown

Ral 5022
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Dalia

Dalia

Details that define style and function, giving total freedom 
to your creativity and your collections.

Detalhes que definem estilo e função, dando total liberdade à sua 
criatividade e às suas coleções.

 Etna

Timor Teak

Timor Teak

Etna
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Juni

Juni

Trendy colors combined with natural finishes, essential lines, 
fully customizable, made to measure to ensure a perfect fit.

Cores tendência combinadas com acabamentos naturais, linhas 
essenciais, totalmente personalizáveis, feitas por medida para 
garantir um encaixe perfeito.

Ral 3003 Ruby Red

 Snow Fall

Ral 3003

Snow Fall
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Cosmo

Cosmo

Responding to any aesthetic and structural needs, we offer 
versatility in designs ensuring 100% personalization.

Respondendo a todas as necessidades estéticas e estruturais, 
oferecemos versatilidade no design garantindo 100% 
de personalização. 

 Sage

Ral 7033 Cement Green

Sage

Ral 7033
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Características
Characteristics

Solid Surface

Consulte-nos para saber a gama 
completa de acabamentos disponíveis.

Contact us to know the full range 
of available finishings.

Alta durabilidade
High resistance

Não poroso
Non-porous

Possibilidade de costumização no produto
Customisation available on units

Juntas impercetíveis
Imperceptible joints

Curvado termicamente
Thermally curved

Pintura
Coating

Acabamentos brilhantes e mate
Glossy and matt finishings

Pintura para ambientes húmidos
Painting for humid ambients

Acabamentos especiais a pedido
Special finishings on request

RAL/NCS

Espelhos
Mirrors

Possibilidade de costumização nos espelhos
Customisation available on mirrors

Luzes LED e OLED CRI index>80
LED and OLED lights CRI index>80

Luz regulável (3000 até 6000K)
Dimmable light (3000 to 6000K)

Espelhos de armário certificados
Certified cabinet mirrors

Montagem
Assembly

Controle de qualidade de todos os móveis
Quality control of every single furniture

IP44

Exemplos de acabamentos
Finishes examples

Ral Colours

Madeira · Wood

Lacados · Lacquered

Chapa de Madeira · Veneer

Solid Surface
Topo · Stand Topo · Stand

Todas as cores disponíves · All colours available

Pinho · Pine Carvalho · OakPanga · Panga Wengé · Wenge

Beige Marfil Black GoldPietraCarrara Soft Asteroid MochaFrost White

Lavatórios
Washbasins

2 anos garantia 
2 years warranty

Certificação para a Europe
Certification for Europe

Vidro Temperado
Tempered Glass

Years



www.italbox.pt

Z.I Norte / Sul 1319 Barrô, Apd.153
3750 - 353 Barrô, Portugal

italbox@italbox.pt
www.italbox.com

tel. (+351) 234 610 200
fax (+351) 234 610 209 
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