
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Decorate your spaces with the power of matter

draco-edilizia.it

Λεπτές επιστρώσεις για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό                                              
Micro-coatings for architectural purposes



Τα τριάντα χρόνια εργασιακής μας εμπειρίας, στην βιομηχανία επικαλύψεων δαπέδων 
για βιομηχανικούς σκοπούς, μας επέτρεψε να αποκτήσουμε άριστη τεχνογνωσία των 

υλικών, σχετικά με τα όρια και τις δυνατότητές τους.

Η σειρά MATERICA είναι αποτέλεσμα καθημερινών δοκιμών με διαφορετικά υλικά και 
τεχνολογίες σκοπεύοντας στη δημιουργία μιας νέας ιδέας στις επικαλύψεις δαπέδων.

 
Η Materica δεν είναι απλώς συνώνυμο για ένα μοναδικό σχεδιασμό, αλλά ακριβέστερα 

ένα σύστημα που προέρχεται από την εμπειρία της DRACO στον τομέα των 
βιομηχανικών επενδύσεων δαπέδων.

Η Materica δεν είναι απλώς μια βαφή ή μια πατητή τσιμεντοκονία, αλλά ένα σύστημα 
υψηλής τεχνολογίας που εγγυάται μια αυθεντική εμφάνιση, μοναδική και επιπλέον με 

μεγάλη διάρκεια.

Our thirty years’ experience in the field of coatings for industrial purposes
enabled us to achieve a deep knowledge of materials,

with their limits but also their potential. 

Materica is the result of daily experimentation with different materials and technologies
aimed at developing a new concept of coating.

Materica is not simply synonym for unique design, but rather a system
originating from the DRACO experience in the field of industrial coatings.

Materica is not simply a paint or a microcement, but rather a high-tech system
assuring an authentic look being also solid, unrepeatable and durable.

Το παρελθόν μας είναι η ουσία της σειράς Materica
Our past is the essence of Materica

Δύναμη, διάρκεια και λειτουργικότητα σε μια στρώση μόλις 2mm
Strength, durability and practicality in a layer just 2 mm thick

draco-edilizia.it
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Σειρά Invidia

Αισθητική που αγγίζει τα συναισθήματα. Ένα μοναδικό στυλ 
που περιμένει να το ανακαλύψετε. 

Καθαρές και απλές επιφάνειες που αντέχουν στο χρόνο. 

Aesthetics that strike a chord with your emotions.
A unique style waiting to be experienced.

Clean and simple surfaces that will last over time
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Σειρά Temperanza

Οι δυνάμεις της Materica
The strengths of Materica

Το εξαιρετικά λεπτό στρώμα 
(<2mm) που απαιτείται, σε 
συνδυασμό με τη γεωμετρική 
ευελιξία  του προϊόντος  και την 
αντοχή στην υγρασία ακόμη 
και εκεί που υπάρχει ανιούσα 
υγρασία(αρνητική πίεση νερού), 
το καθιστά εξαιρετικά πρακτικό 
και επαρκές για αποκατάσταση 
κτηρίων και ανακαινίσεις. 
Εφαρμόζεται και σε επιφάνειες 
που έχουν ήδη επενδυθεί.

IDEAL FOR RENOVATION
The very thin layer (< 2 mm) required, 
combined with the product’s geometric 
versatility and hight moisture resistance 
even with capillary rising damp (negative 
thrust), make Materica extremely 
practical and efficient in case of building 
restoration and renovation, even on 
previously coated surfaces.

Η υψηλή τεχνική φύση του 
συστήματος, εγγυάται μια ανθεκτική 
στο χρόνο επένδυση, η οποία θα 
διατηρεί την αισθητική της ποιότητα 
και εμφάνιση στην πάροδο του 
χρόνου, ακόμη και εκεί όπου υπάρχει 
έντονη κίνηση, φθορά, λεκέδες, 
κα. Για αυτόν τον λόγο, η σειρά 
Materica είναι κατάλληλη ακόμα και 
για δημόσιους χώρους, σκάλες και 
περιοχές βαριάς κυκλοφορίας.

RESISTANT
The highly technical nature of the 
products guarantees long life to the 
coating life even in critical conditions of 
use with heavy footfall, wear and fluid 
drop (*). Materica is therefore suitable 
even in public places, stairs and heavy 
traffic areas.

Δείτε τα φύλλα δεδομένων.

(*) see data sheets

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ < 2 mm

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
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Σειρά Temperanza

Οι δυνάμεις της Materica
The strengths of Materica

Η Materica εγγυάται χαμηλή θερμική 
αντίσταση, εξασφαλίζοντας έτσι  
την επαρκή και ομοιόμορφη ροή 
της θερμότητας, καθώς μειώνεται η 
θερμική αδράνεια της ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης.

IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING
Materica ensures low thermal resistance 
to guarantee an efficient and uniform flow 
of heat while reducing the thermal inertia 
of the underfloor heating.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
αρμοί και το ότι η επένδυση είναι 
μη απορροφητική, αποτρέπει την 
συγκέντρωση βακτηρίων και την 
κάνει να καθαρίζεται εύκολα. 
 
HYGENIC AND EASY TO CLEAN
The fact that there are no joints and that 
the coating is non-absorbent prevents 
bacteria from accumulating and makes it 
easy to clean.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ KAI ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
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BASSA INERZIA TERMICA

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ



Σειρά  INVIDIA

Οι δυνάμεις της Materica

The strengths of Materica

Η σειρά MATERICA μπορεί να 
εφαρμοστεί πάνω σε παλιές 
κεραμικές επικαλύψεις, δάπεδα και 
τοίχους. 

RESTORE WITHOUT DEMOLISHING
Materica can be applied onto old 
ceramic coatings either on floors or on 
walls

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
για να δημιουργήσουν επιφάνειες 
MATERICA δεν περιέχουν υλικά με 
πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) 
ή γενικότερα άλλα υλικά που είναι 
επιβλαβή για τον άνθρωπο ή για 
το περιβάλλον. Οι επενδύσεις της 
Materica έχουν διαπνοή, είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια της 
πράσινης δόμησης.

HEALTHY LIVING SPACES
AND RESPECT FOR THE 
ENVIRONMENT
The products used to create the Materica 
surfaces do not contain volatile substances 
or any other substances that are harmful 
to man or the environment.
The Materica coatings are breathable, 
eco-friendly and comply with the criteria 
of green building.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΧΩΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ  ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

 NON CONTIENE VOC 



Σειρά Temperanza
Temperanza series

Σειρά Invidia
Invidia series

Σταθερότητα και κομψότητα
Solidity and tone-on-tone elegance

Χαρακτήρας και δυναμισμός της όψης που δημιουργεί 
«σύννεφο»

Character and dynamism of the cloud effect
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Τορτόρα
Tortora

Σοκολατί
Chocolate

Κρασί Sangiovese
Sangiovese Wine

Κόκκινο ενετικό
Venetian Red

Δολομίτη
Dolomite

Σταχτί
Ash

Γραφίτης
Graphite

Σκούρο σχιστολιθικό
Dark slate

Κορντούρα
Cordura

Μαργαριτάρι
Pearl

Γκρι πλατίνα
Platinum grey

Τα εικονιζόμενα χρώματα είναι ενδεικτικά λόγω περιορισμών της εκτύπωσης. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τα πραγματικά.

The colours shown are indicative only and may vary due to printing limitations. Please refer to the actual samples.

Η επιλογή χρώματος
The colour choice
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Σειρά Temperanza
Temperanza series

Σταθερότητα και κομψότητα
Solidity and tone-on-tone elegance

Η εγκράτεια πηγάζει από την τέλεια ισορροπία. Μαζί με τη σύνεση, τη δικαιοσύνη και το σθένος αποτελεί 
θεμελιώδη αρετή της κλασσικής ηθικής. 

Η εφαρμογή μέτρου στην απόλαυση σε συνδυασμό με την ακεραιότητα και τη λογική, δημιουργούν μια 
ξεκάθαρη επίγνωση της υλικής σφαίρας και της αναγκαιότητας χρήσης της, χωρίς όμως να ξεχνά κανείς 

πως σε αυτή δεν θα πρέπει ποτέ να υποδουλωθεί. 
Ακριβώς όπως εκείνοι οι οποίοι είναι προικισμένοι με εγκράτεια , η σειρά Temperenza χαρακτηρίζεται 
από σταθερότητα και λιτότητα και εκπέμπει την κομψότητα και την εσωτερική δύναμη του ανθρώπου 

που έχει συμφιλιωθεί με τον εαυτό του.

Temperance is a virtue that comes from a perfect balance.
It is one of the cardinal virtues of classical ethics together with prudence, justice and fortitude.

The exercise of moderation in pleasure, combined with rectitude and reason, creates a clear awareness
of the material sphere, perceived as a necessity to be used, but to which we must never become enslaved.

Just like those persons endowed with this virtue the Temperanza series is solid, sober and radiates
the elegance and inner strength of a man who is at peace with himself.

H ομοιόμορφη υφή της σειράς Temperanza καθιστά τα ίχνη της 
σπάτουλας μη ορατά,σε χρωματικο επίπεδο

the uniform texture of the Temperanza series makes
the spatula mark almost unnoticeable at chromatic level



Τα εικονιζόμενα χρώματα είναι ενδεικτικά λόγω περιορισμών της εκτύπωσης. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τα πραγματικά δείγματα.

The colours shown are indicative only and may vary due to printing limitations. Please refer to the actual samples.

Ρουμπίνι
Ruby

Γκρι καπνού
Smoky grey

Πράσινο δάσους
Casentino forest green

Πηλός
Clay

Τσιμέντο
Cement

Ανθρακί
Anthracite

Χυτοσίδηρος
Cast iron

Σχιστόλιθος
Slate

Σαβάνα
Savannah

Κιμωλία
Chalk

Σκόνη τάλκης
Talcum powed

Η επιλογή χρώματος
The colour choice
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Ο φθόνος είναι ένα αρνητικό συναίσθημα που προέρχεται από τη λύπη για εκείνα που κατέχουν οι άλλοι. 
Φέρνει απέχθεια για την ευημερία των άλλων και οδηγεί σε απογοήτευση, καθώς αισθάνεται κανείς ότι 

άδικα στερείται αυτά που οι άλλοι απολαμβάνουν. 
Η σειρά Invidia δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, καθώς η ομορφιά και η μοναδικότητά της 

προκαλούν οπωσδήποτε το φθόνο όσων την γνωρίζουν. 
Η επιφάνεια Materica αποτελεί το αντικείμενο του ηδονιστικού πόθου και δημιουργεί μια 

συναισθηματική ένταση στην οποία θύτης και αντικείμενο του φθόνου παίζουν ο καθένας το ρόλο του. 

Envy is the vice summed up as a sadness for what is possessed by others.
Envy brings regret and resentment for the prosperity of others and leads to frustration

as we feel we are unjustly excluded from possessing things that others have.
 

The Invidia series does not go unnoticed as its beauty and uniqueness will necessarily arouse envy.
Thus the Materica surface becomes the object of a hedonistic passion and provokes

an emotional tension where both the envious and the envied play their part.

Σειρά Invidia
Invidia series

Χαρακτήρας και δυναμισμός της όψης που δημιουργεί «σύννεφο»
Character and dynamism of the cloud effect

Ειδικό αποτέλεσμα με <<νερά>>, τυπικό για τη σειρά 
Invidia 

special cloud effect,
typical of the Invidia series



The characteristic hand-finish of the designer, continuous coatings adds dynamism and 
authenticity to the surfaces: the effect is a one-off, thus producing a unique and personal work.

Make it even more personal by using the COLORYOU service.

Colorimetry service to produce a colour for Materica as required by the customer.
There is no limit to how you customise the design so it may perfectly reflect your personality.

COLOR
YOU

ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΑΨΟΓΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ...

O τρόπος φινιρίσματος του εφαρμοστή προσθέτει δυναμισμό και
αυθεντικότητα στις επιφάνειες: το αποτέλεσμα είναι ξεχωριστό, 

δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό και προσωπικό έργο.
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Υπηρεσία Color You
Color You service

Κάντε το ακόμη πιο προσωπικό, 
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία COLORYOU:

Tailor
made



Κομψότητα, Αντοχή και Σχεδιασμός για κάθε τύπο περιβάλλοντος
Elegance, Resistance and Design for every kind of environment

Η Materica μπορεί να ταιριάξει σε κάθε τύπο επιφάνειας 
Materica can match to any surface type

Οικίες - Homes

Εστιατόρια - Restaurants

Για μπάνιέρες, ντουζιέρες και διάφορα αξεσουάρ επίπλων - Tanks and furnishing 

Εμπορικά συγκροτήματα - Commercial premises

Ξενοδοχεία και σπα - Hotel & SPAΠάγκοι - Worktops

Χώροι εκθέσεων και παρουσιάσεων - Showroom and Exhibition 



Σειρά Temperanza

Οι επιφάνειες θα πρέπει να τραχυνθούν με 
λείανση ή αμμοβολή και όλα τα υπόλοιπα 
λεκέδων από λάδια, στίγματα ή σκόνη, πρέπει 
να αφαιρεθούν επιμελώς, έτσι ώστε η επικάλυψη 
να έχει σωστή πρόσφυση χωρίς προβλήματα. 
Οι αρμοί μπορούν να καλυφθούν απευθείας με 
MATERICA RASANTE DI FONDO για να κάνουν 
επίπεδο το υπόστρωμα.

The surfaces must be roughened by sanding or 
blasting and all residues of oil stains, flaking parts 
or dust must be thoroughly removed to ensure the 
coating will bond well and to impede flaking. The 
joints could be grouted directly with MATERICA 
RASANTE DI FONDO to level the substrate. 

Φύλλο τεχνικών δεδομένων
Προετοιμασία του υποστρώματος

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ - CERAMIC

Όταν εφαρμόζεται σε τοίχους με προϋπάρχοντα 
σοβά, είναι απολύτως αναγκαίο να εξασφαλιστεί 
ότι το υπόστρωμα είναι σταθερό , ότι δεν 
πρόκειται να σπάσει και ότι διαθέτει την 
ελάχιστη αντοχή συμπίεσης των 4 MPa. Στο 
σημείο που το υπόστρωμα βγάζει σκόνη 
αλλά διαθέτει επαρκή μηχανική αντοχή  
προτείνουμε την εφαρμογή WEPOX PRIMER.

When laying on walls with existing plaster it 
is absolutely necessary to make sure that the 
substrate is sound, that it will not flake and 
that it has a minimum compressive strength of 
4 MPa. Where the substrate is powdery but the 
mechanical strength is sufficient we recommend 
applying WEPOX PRIMER.

ΣΟΒΑΣ - PLASTER

Λαδιές, σπασμένα κομμάτια και σκόνη πρέπει 
να αφαιρούνται επιμελώς για να εξασφαλιστεί 
ότι η επένδυση θα έχει σωστή πρόσφυση. Οι 
επιφάνειες θα πρέπει να τραχυνθούν με λείανση 
ή αμμοβολή για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση 
της επένδυσης Materica, εφαρμόζοντας με 
σπάτουλα. Στο σημείο που βρίσκονται αρμοί 
αφαιρέστε οποιοδήποτε υπάρχον σφραγιστικό 
υλικό και γεμίστε.

Oil stains, flaking parts or dust must be thoroughly 
removed to ensure the coating will bond well 
and to impede flaking. The surfaces must be 
roughened by sanding or blasting to ensure the 
bonding of the Materica coating applied with 
a spatula. Where there are joints remove any 
neoprene that is present and fill them. 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - CONCRETE

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό, 
συμπαγές και επαρκώς σκληρό. Συστήνεται 
η εφαρμογή μερικών στρώσεων κονιάματος 
υψηλής αντοχής στην συμπίεση με μίνιμουμ 
20 Mpa και αντοχή στον εφελκυσμό 1.5Mpa. To 
υπόλοιπο σχετικής υγρασίας δεν πρέπει ποτέ να 
υπερβαίνει το 3%.  Θα πρέπει να γίνει ακριβής 
εκτίμησης της ποιότητας και των συνθηκών 
υγρομόνωσης του υποστρώματος.

The screeding must be even, clean, compact and 
adequately cured; it is recommended to apply 
some coating on screeds with high strength or 
however with minimum compressive strength 
of 20 MPa and tensile strength of 1.5 MPa. The 
residual relative humidity must never exceed 
3%. Accurately assess quality and conditions of 
substrate, exposure and waterproofing system (*).

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ - SCREED

(*) Για την σωστή σύνθεση και δημιουργία της τσιμεντοκονίας, συμβουλευτείτε τις προδιαγραφές προϊόντος.

(*) For a correct composition and execution of the screed, please refer to the Item Specifications.
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         ΕΞΟΜAΛΥΝΣΗ ΚΑΙ   
         ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ

MATERICA RASANTE
DI FONDO
Αυτή η στρώση για προετοιμασία 
του υποστρώματος,  βελτιώνει την 
πρόσφυση για επακόλουθες στρώσεις. 
Δημιουργεί μια ανθεκτική στα χημικά 
στρώση, η οποία είναι επίσης ιδανική 
όταν τα υποστρώματα είναι νωπά.

         ΕΞΟΜAΛΥΝΣΗ ΚΑΙ   
         ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIA

MATERICA RASANTE
DI FONDO
Αυτή η στρώση για προετοιμασία 
του υποστρώματος,  βελτιώνει την 
πρόσφυση για επακόλουθες στρώσεις. 
Δημιουργεί μια ανθεκτική στα χημικά 
στρώση, η οποία είναι επίσης ιδανική 
όταν τα υποστρώματα είναι νωπά.

         LEVELLING
         AND SKIN COATING

MATERICA RASANTE DI FONDO
This skin coating for support preparation 
enhances adhesion by the subsequent 
coating. It creates a chemically resistant 
layer, which is also ideal if the supports 
are damp.

         LEVELLING
         AND SKIN COATING

MATERICA RASANTE DI FONDO
This skin coating for support preparation 
enhances adhesion by the subsequent 
coating. It creates a chemically resistant 
layer, which is also ideal if the supports 
are damp.

Σειρά
Temperanza

TEMPERANZA 
series

Σκάλες
Stairs

Δάπεδα δημόσιων 
χώρων

Flooring of public spaces
Τοίχοι μπάνιων
Bath-room walls

Επένδυση για 
τοίχους ντουζ

Coating for 
shower walls

Δάπεδα Οικιών
Flooring of living spaces

Εξωτερικά δάπεδα
Outdoor flooring

+++ +++ +++ +++ +++ +++

Σειρά INVIDIA
INVIDIA series

Σκάλες
Stairs

Δάπεδα δημόσιων 
χώρων

Flooring of public spaces
Τοίχοι μπάνιων
Bath-room walls

Επένδυση σε τοίχους 
ντουζ

Coating for shower 
walls

Δάπεδα οικιών
Flooring of living spaces

Εξωτερικά δάπεδα
Outdoor flooring

+++ ++ +++ +++ +++ ++

+++ +++

++ ++

Ιδανικό
Ideal

Ιδανικό
Ideal

Κατάλληλο
Suitable

Κατάλληλο
Suitable

Κύκλος εφαρμογής
Application Cycle

Κύκλος εφαρμογής
Application Cycle

Σειρά Temperanza Σειρά Invidia

1 1

1 1

          ΥΠEΡΛΕΠΤΗ ΕΠEΝΔΥΣΗ ΠΟΥ    
            ΕΦΑΡΜOΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠAΤΟΥΛΑ

MATERICA FINITURA T
Αυτή η  υπέρλεπτη τελική στρώση για 
μικρού πάχους επιστρώσεις εφαρμόζεται 
με σπάτουλα, παράγει ένα αλάνθαστο 
μοναδικό αποτέλεσμα με αρμονία 
και μινιμαλιστικά σχήματα. Οι σειρές 
Temperanza είναι ουσιαστικές και απλές, 
ιδανικές όταν ψάχνετε για στυλ και φυσική 
κομψότητα.

         ΥΠEΡΛΕΠΤΗ ΕΠEΝΔΥΣΗ ΠΟΥ    
          ΕΦΑΡΜOΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠAΤΟΥΛΑ

MATERICA FINITURA I
Αυτή η  υπέρλεπτη επίστρωση για μικρού 
πάχους τελικές στρώσεις εφαρμόζεται 
με σπάτουλα, παράγει ένα αλάνθαστο 
μοναδικό αποτέλεσμα με ελικοειδή και  
αισθησιακά σχήματα. Οι σειρές Invidia 
διαθέτουν ένα ζωντανό και ποιοτικό 
στυλ, ιδανικό όταν δεν θέλετε να μείνετε 
απαρατήρητοι.

         ΤΕΛΙΚH ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚH   
          ΕΠEΝΔΥΣΗ

MATERICA PROTETTIVO
TRASPIRANTE
Αυτό το διαφανές βερνίκι για τελική 
προστασία της επένδυσης εφαρμόζεται 
με σπάτουλα και είναι ανθεκτικό σε 
χημικά, φθορές και διατηρεί το χρώμα 
χωρίς αλλαγές.

         ΤΕΛΙΚH ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚH   
         ΕΠEΝΔΥΣΗ

MATERICA PROTETTIVO
TRASPIRANTE
Αυτό το διαφανές βερνίκι για τελική 
προστασία της επένδυσης εφαρμόζεται 
με σπάτουλα και είναι ανθεκτικό σε 
χημικά, φθορές και διατηρεί το χρώμα 
χωρίς αλλαγές.

         ULTRAFINE COATING
         APPLIED WITH A SPATOLA

MATERICA FINITURA T
This ultrafine mineral skin coating for 
very low thickness claddings, manually 
applied with a spatula, produces an 
unmistakably unique effect, with 
harmonious and minimal shapes. The 
Temperanza series is essential and 
unpretentious, ideal when looking for 
style and natural elegance.

         ULTRAFINE COATING
         APPLIED WITH A SPATOLA

MATERICA FINITURA I
This ultrafine mineral cladding for 
micrometric skin coating, manually 
applied with a brush, produces an 
unmistakably unique effect, with sinuous 
and sensuous shapes. The Invidia series 
has a vibrant and impetuous style, ideal 
if you do not wish to remain unnoticed.

         FINISHING PROTECTION
         LAYER

MATERICA PROTEZIONE
TRASPIRANTE
This transparent finishing for final 
protection of the coating applied with 
a spatula is resistant to chemicals 
or abrasion and preserves the colour 
intact.

         FINISHING PROTECTION
         LAYER

MATERICA PROTEZIONE
TRASPIRANTE
This transparent finishing for final 
protection of the coating applied with 
a spatula is resistant to chemicals 
or abrasion and preserves the colour 
intact.
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Σειρά Invidia



Is the fruit of a DRACO idea
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