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Bem-vindo ao mundo 100% reciclado! 

A Costa Verde, com a sua expertise em porcelana, desde sempre reaproveita durante o processo, a sua pasta, água e vidro, com
o sério compromisso de preservar os recursos naturais e fazer parte da mudança no nosso planeta.
Conscientes desta realidade e em parceria com a ClementinAtelier, desenvolveu uma coleção de produtos únicos, com recurso
à utilização e reconversão de desperdícios de produção.
Reciclar é o ato de transformar um resíduo em algo novo! As lamas utilizadas refletem o processo, onde cada peça é uma peça única,
marcada pela sua forma e cor variáveis. É com base em conceitos como a economia circular e a sustentabilidade que apresentamos
este novo produto, que foi concebido com grande dedicação, cuidado, qualidade e inovação.

A Costa Verde e a ClementinAtelier, focadas em melhorar o mundo, consigo!

Welcome to the 100% recycled world! 

Costa Verde, through its expertise in porcelain, has always reused, during the process, its ceramic body, water and glaze, under the serious
commitment of preserving natural resources and being part of change, in our planet.
Aware of this reality, and in partnership with ClementinAtelier, it has developed a collection of unique products, by using and reconverting
production waste.
Recycling is the act of transforming waste into something new! The sludge they use reflects the process, thus bringing up unique and singular
ceramic pieces, where each one of the pieces is a single piece, marked by its variable shape and colour.
It is based on concepts such as circular economy and sustainability, that we bring you this unique product, which was designed under great
dedication, care, quality and innovation.

Costa Verde and ClementinAtelier, focused on improving the world, with you!
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