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made in
portugal

goma

is a Portuguese
brand of eco
tiles made
with industrial

waste

goma
A Goma é uma marca Portuguesa de azulejos ecológicos.
Os revestimentos da Goma distinguem-se das outras marcas pelo
uso de materiais compósitos feitos a partir dos resíduos industriais,
sejam eles borracha, plástico, madeira ou papel, o que permite criar
cores e texturas únicas.
Goma is a portuguese brand of ecologic tiles.
Goma coatings are distinguished from other brands by using composite materials made from
industrial waste, rubber, plastic, wood or paper, which allows us to create unique colors and
textures.

missão
Pode um azulejo reciclado ser sexy?
A Goma quer dar uma nova imagem aos materiais reciclados e mostrar
que se pode ter revestimentos que assumem a sua verdadeira materialidade,
sem acabamentos estéticos, pinturas ou laminados.
Os revestimentos podem e devem partir de materiais mais sustentáveis.
Uma escolha ecológica é uma escolha responsável.
Can a recicle tile be sexy?
Goma wants to give a new look to recycled materials and show that you can have coatings that assume
their true materiality, without aesthetic finishes, paintings or laminates. Coatings can and should come
from more sustainable materials. An ecological choice is a responsible choice .
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flowco
Flowco é o laboratório criativo que criou a Goma. Uma equipa de arquitetos
e designers centrada na consciencialização ambiental a partir da metodologia
do design thinking.
Durante os últimos 4 anos a Flowco trabalhou nas várias escalas do desenho,
desde a criação de materiais até ao projeto de arquitetura. No caminho foi possível
testar conceitos, materiais, usos e emoções.
A Flowco junta a investigação e o desenvolvimento dos nossos laboratórios
à indústria de modo a dar um novo rumo ao lixo, criando um caminho para
a economia circular.
Flowco is the creative lab that created Goma. A team of architects and designers focused in design thinking
methodology on the enviromental awareness.
For the past 4 years Flowco has worked on the various scales of design, from materials creation to architectural
design. Along the way it was possible to test concepts, materials, uses and emotions.
Flowco brings the industry, the research and development of our labs in order to give a new direction to the waste,
creating a pathto the circular economy.
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circular
economy

is the
heart
new forms, uses
are our
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industrial

waste
is our
focus

and customizations
creation.
10 About Sobre nós

goma
goma
goma
goma
goma
goma

rubber
rubber
rubber
rubber
rubber
rubber

FACTS
run
fast

These boots
are made for
walking, and
that’s not just
what they do

Only
5% are
recycled

20 billion
shoes each
year

Can take 30 to 40
years to decompose

Estima-se que o consumo mundial de sapatilhas seja de 20 biliões
de pares por ano. Até hoje muito pouco foi feito para desenvolver
soluções a partir da reciclagem de sapatilhas e apenas 5% das
sapatilhas em fim de vida são recicladas. Uma grande percentagem
destas sapatilhas são despejadas em aterros.
World consumption of sneakers is estimated to be 20 billion pairs per year.
Until today very little has been done to develop solutions regarding sneakers recycling
and only 5% of these kind of end-of-life products are recycled. A large percentage
of these sneakers are dumped into landfills.
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E se fosse possível usar
as solas do calçado para
criar um novo azulejo?

goma
rubber

98

%

reciclado

Os azulejos Goma Rubber são revestimentos
com propriedades únicas.
Para além da flexibilidade que a borracha lhes confere,
as cores os padrões e as texturas são um importante
factor na versatilidade deste produto.
Goma Rubber tiles provides coverings with unique properties.
In addition to the flexibility rubber, colors, patterns
and textures are an important factor to the suitability of this product

300mm

100

%

520mm

reciclável
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especificações e

recycled

customizable

características

E se esse azulejo fosse flexível?

E se pudesse escolher o odor?

What if this tile was flexible?
O uso de borracha na composição do material permite
a utilização da Goma Rubber em superfícies curvas,
tanto côncavas como convexas.

What if I could choose the odor?
A Goma Rubber tem a particularidade de poder ter o cheiro
que quisermos. Multiplicamos os sentidos da peça e adicionamos
à visão e ao tacto, o olfacto. Lima, pinho, café e baunilha
são algumas das opções.

The use of rubber in the material composition allows the application
of Goma Rubber on curved surfaces, both concave and convex.

odor

Goma Rubber has the peculiarity of being able to give you the smell you
want. If we already have the sight and the touch, now we add the smell.
Lime, Pine, Coffee and Vanilla are some of the options.

E se pudesse escolher a cor que mais me identifica?

E se fosse confortável?

What if I could choose the color that most identifies me?
O facto de trabalharmos com matéria prima cuidadosamente
selecionada, permite-nos a combinação de cores de modo
a satisfazer as necessidades cromáticas de qualquer espaço.

What if it was comfortable?
Uma das maiores premissas deste produto é o conforto e a
absorção de impacto, o que faz com que seja adequado para
revestir superfícies de contacto direto com o utilizador.
Ideal para pavimentos e revestimentos de espaços para crianças
e ginásios. Conforto e segurança nunca foram tão fáceis.

The fact that we work with raw material carefully selected allows us
to combine color to meet the chromatic needs of any space.

impact
absorption

One of the biggest assumptions of this product is comfort and impact
absorption, which makes it suitable to coat surfaces in direct contact
with the user. Ideal for walls and floors of kids rooms and gyms.
Comfort and safety have never been easier.

pin it

E se pudesse escolher os meus padrões?

E se melhorasse a acústica dos espaços?

What if I can choose my own patterns?
A geometria das nossas peças associada à sua cor permite criar
uma infinidade de padrões.

What if you can improve the acoustic of spaces?
As micro cavidades da Goma Rubber permitem uma boa
absorção sonora, que se compara à cortiça. Ideal para redução
de ruído em escritório, salas de reuniões e estúdios de musica.

The geometry of our products associated with their colors allows
to create a multitude of patterns.

soundproofing

E se pudesse ser utilizado tanto no interior
como no exterior?

E se poupasse energia no aquecimento?

thermal
insulation
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What if I can save energy on heating?
Tal como a cortiça, a borracha tem uma grande inércia térmica
o que permite melhorar a temperatura ambiente dos espaços
interiores.
Like cork, rubber has a large thermal intertia which improve the room
temperature of the indoor spaces.

Goma Rubber's micro cavities allow a good sound absorption, close to
cork. Ideal for noise reduction in office, meeting rooms
and music studios.

What if it could be used indoor and outdoor?
inDOOR | outdoor

wall pavement

A Goma Rubber é um produto multifacetado e pensado
tanto para o exterior como para o interior.
Gum Rubber is a multifaceted product, designed to be used
indoor and outdoor.
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textures
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textures

colors

textures

oceano

o001

o003

o002

o004

ocean
21 Colors & Textures Cores e Texturas

22 Colors & Textures Cores e Texturas

floresta

F001

F003

F002

F004

forest
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vulcão

v001

v003

V002

v004

vulcano
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deserto

d001

d003

d002

d004

desert
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montanha

m001

m003

m002

m004

mountain
29 Colors & Textures Cores e Texturas

30 Colors & Textures Cores e Texturas

universo

u001

U004

u002

U005

u003

U006

universE
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patterns patterns
patterns patterns
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The design of Goma allows
the creation of unique patterns
to satisfy the necessities of
each project.
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GeomEtry is gold

O design das peças
Goma permite a
criação de painéis
únicos de modo
a satisfazer
as necessidades
de cada projeto.
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Ambiences
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kids
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office
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music
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hotel
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home
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cowork
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services services

services services

Afinamos
as cores
e as
texturas.
Porque cada ideia tem uma cor.
We adjust colors and textures.
Because every idea has a color

Produzimos peças
customizadas
e feitas à medida
do nosso cliente.

Estudamos
a aplicação
e desenho
dos padrões.
Porque não existe limite para
a imaginação.
We study the application and design
of each pattern. Because there is
no limit to the imagination.

Porque cada ideia tem a sua identidade.
We produce customized solutions, made for the need of
each client. Because every idea has its own identity.
53 Services Serviços

54 Services Serviços

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 537
Porto, 4200-072
+351 932 177 652 | +351 932 177 655
comercial@goma.eco

