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Estimado cliente,
Esperamos que o seu verão tenha sido ótimo, que tenha descansado e que tenha renovado as energias
para nos encontrar na Feira Marmomacc 2016. A nossa apresentação será interativa, dando-lhe a
oportunidade de conhecer pessoalmente a nossa equipa e a nova estrela do nosso catálogo – Genesis
City Grey! Mais detalhes poderão ser encontrados no nosso novo website.
Esperamos encontrá-lo em breve,
A sua equipa RMC

ENCONTRE A RMC NA MARMOMACC 2016
A RMC irá exibir os seus produtos e serviços no reconhecido evento Marmomacc, que terá lugar
em Verona, Itália, de 28 de setembro a 1 de outubro de 2016. Se estiver a planear ir até Verona,
não perca a oportunidade de descobrir os nossos novos produtos, a exposição de peças que
utilizamos no nosso dia-a-dia feitas com material RMC ou as nossas novas cores em grandes
dimensões.
Estaremos no hall 12, stand B1 – 15. Venha visitar-nos e disfrute da nossa hospitalidade
portuguesa.

PRODUTO NOVO: GENESIS CITY GREY
É com enorme prazer que lhe apresentamos o nosso novo produto Genesis City Grey, da coleção
RMC Genesis. Este foi criado com a tecnologia True Micro original, que permite finos e subtis
grãos de cor enriquecidos com delicados veios.
Genesis City Grey é a última novidade da RMC que será apreciada por muitos clientes e não
somente por aqueles que vivem nas cidades cinzentas. Todos irão admirar a sua extremamente
simples base cinzenta enriquecida com dispersos e delicados veios brancos. É
brilhantemente oposto ao Genesis Carrara, complementando na perfeição a Coleção Genesis.

NOVO WEBSITE
É com enorme entusiasmo que anunciamos o lançamento do nosso novo e redesenhado wesite!
Visite-nos no nosso novo endereço www.rmc-marble.eu. Agora proporcionamos a todos os que
nos visitam, quer seja cliente ou visitante, uma forma mais simples de encontrar toda a informação
que necessita para escolher a RMC como o material de construção para os seus projetos,
independentemente da sua dimensão.
À primeira vista irá encontrar a informação mais relevante: descrição de produtos & materiais
com fotos, apresentação explícita das superfícies, as nossas coleções com os seus
produtos individuais, aplicações e muito mais. Desenhámos novos formulários automáticos,
tornando o seu contacto connosco o mais rápido e simples possível. Pensámos também nos
nossos parceiros internacionais, razão pela qual poderá encontrar no nosso website informação
em Inglês, Português, Espanhol e Polaco. Esperamos que o nosso redesenhado website lhe dê
um acesso mais simples à informação mais relevante para as suas necessidades específicas, uma
vez que foi projetado de acordo com o nosso compromisso de ver para além da pedra e fornecer
produtos e serviços de qualidade.

RMC é sinónimo de mármore aglomerado de elevada qualidade, que de
um ponto de vista preço/qualidade, é provavelmente o melhor material
para tampos sanitários, ladrilhos ou revestimentos de paredes, sendo
produzido em Portugal desde 1980.
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