
 Who we



INALCO

A Inalco é uma empresa familiar fundada em 1972 em Alcora, cidade espanhola famosa 

por sua grande tradição cerâmica, graças à criação no século XVIII da Real Fábrica de 

Cerâmica e Porcelana, uma fábrica que estava à frente do seu tempo por seus inovadores 

sistemas de produção e comercialização. Esta herança permanece até hoje na essência e 

know-how da Inalco.

Hoje em dia, falar de Inalco é falar de inovação, exclusividade, elegância e emoção. 

Uma empresa dedicada à criação de superfícies MDii de alto valor agregado para os 

setores de moda, móveis, arquitetura e design de interiores.

A filosofia de negócios da Inalco tem como base cinco pilares fundamentais: ética, 

inovação, qualidade, foco no cliente e sustentabilidade.

O conceito Style-iin define a identidade da Inalco, um estilo próprio baseado na 

excelência, e cuja missão é “provocar a transformação através da liderança mundial em 

inovação, criando novas soluções e tendências tecnológicas e de moda para conquistar o 

futuro, gerando, ao mesmo tempo, a máxima diferenciação e valor agregado”.



A Inalco é especialista na criação e fabricação de superfícies MDMDii de grande formatogrande formato e 

espessura finaespessura fina, sendo pioneira na produção de formatos de até 160 x 320 cm / 63” x 126”.

Sua rede de vendas está espalhada praticamente por todo o mundotodo o mundo graças à 

implementação de uma política de expansão internacional com a qual conseguiu chegar a 

mais de 120 países 120 países e obter um volume de negócios internacionais de 75% e nacionais de 

25%.

Atualmente, a Inalco possui uma área de aproximadamente 350.000 m350.000 m2 na Espanha 

entre sua fábrica de produção, centro logístico, área de exposição e sede. A Inalco 

também está presente no exterior através de suas filiais Inalco USA, Inalco Korea e Inalco Inalco USA, Inalco Korea e Inalco 

ItaliaItalia.



As superfícies MDMDii (Minerals, Design,  (Minerals, Design, iinnovation) (Minerais, Design,nnovation) (Minerais, Design, i inovação)novação) 

representam um grande avanço para os campos da arquiteturaarquitetura e design de interioresdesign de interiores.

Usando a naturezanatureza como fonte de inspiração, a Inalco seleciona os melhores minerais 

acelerando o ciclo natural das rochas, graças ao seu processo de produção inovadorprocesso de produção inovador. Em 

vez de destruir o meio ambiente em busca de materiais naturais com design perfeito, 

simplesmente os cria.

Ao usar a tecnologia HH
22
0 Full Digital 0 Full Digital em todo seu processo de fabricação, o controle 

total do design final é garantido, combinado com uma definição incrível definição incrível e um toque de 

suavidade incomparávelsuavidade incomparável. Através do uso de um design 360º, design 360º, a parte interna e a superfície 

externa de cada nova criação são totalmente integradas para garantir a continuidade 

visual entre as duas.

  A NOVA SUPERFÍCIE

GRÉS PORCELANATO



O lema da Inalco é Beyond Nature Beyond Nature, um conceito que nasceu de sua mais pura essência.

Desde o início de sua trajetória, a Inalco tem usado a natureza como fonte de inspiração 

e criação. As superfícies MDMDi i (Minerals, Design, (Minerals, Design, iinnovation) nnovation) são fabricadas com minerais 

da mais alta pureza, no entanto, seu uso não acarreta uma superexploração destes 

recursos.

Através da tecnologia Htecnologia H
22
0 Full Digital0 Full Digital, única no mundo em seu setor, a Inalco usa os 

recursos naturais para melhorá-los ainda mais, melhorando sua composição, aumentando 

sua resistência, prolongando sua durabilidade e, o mais importante, sem agredir o meio 

ambiente para encontrar o veio perfeito, ela simplesmente o criacria.

Mas Beyond Nature é muito mais, Beyond NatureBeyond Nature significa não se acomodar, e continuar 

trilhando a cada dia o caminho da inovação, o mesmo que leva a Inalco a descobrir novos 

horizontes, que lhe impõe novos desafios, que lhe entusiasma, lhe motiva... lhe faz ir mais 

longe.



20052005: TECNOLOGIA DIGITAL (pioneira no setor)    

20092009: iSLIMM  (primeiro produto de espessura fina com resistência para pisos) 

20122012: iSLIMM  COM RELEVO E TEXTURAS EM GRANDE FORMATO

20142014: iTOP COUNTERTOPS (20 / 12 / 6 / 4 mm)

20152015: TECNOLOGIA FULL DIGITAL

20182018: TECNOLOGIA H
2
O FULL DIGITAL

20192019: MDi (Minerals, Design, innovation)

20202020: MDi iTOP INDUCTION

20212021:  MDi ANTIBACTERIAL

20222022:  MVi (Minerals, Vitrified, innovation)

MARCOS DE INOVAÇÃO



Ecoinalco é o compromisso público da Inalco com o meio ambientemeio ambiente e a sociedadesociedade. 

Envolve todos os recursos humanos e tecnológicos destinados a evitar o impacto da 

atividade no meio ambiente, e melhorar continuamente os processos e investimentos 

necessários para garantir um desenvolvimento sustentávelsustentável e coerente com nossos 

princípios.

A Inalco está ciente da importância da contribuição de todos para o desenvolvimento 

de práticas responsáveis   que respeitem o meio ambiente e permitam que a sociedade 

caminhe em direção a um mundo melhor.

ECOINALCO

Informações adicionais:

• Tintas e esmaltes à base de águaTintas e esmaltes à base de água, mais ecológicos e sustentáveis, graças à   

 tecnologia H
22
O Full Digital.

• 35-45% 35-45% de reutilização de matérias-primas recicladas.

• 100%100% de reciclagem de papelão, plásticos e metais.

• 100%100% de reciclagem de efluentes no processo de produção.

• 90%90% de reciclagem de matérias-primas e produtos derivados do processo de   

 produção.

• Economia de até 10 milhões10 milhões de litros de água por ano.




