




criatividade | creativity

bonita por natureza | pretty by nature

arte | art

feito a mão | hand made

por um mundo melhor | for a better world

madeira teca certificada | certified teak wood



moderna
Formas geométricas puras aliadas a nobreza 
da madeira teca de reflorestamento compõem 
a Coleção Moderna, uma homenagem ao 
movimento concretista das artes plásticas 
brasileiras.  A instalação das placas, feita de 
forma regular ou irregular, também permite 
a criação de efeitos geométricos originais, 
tornado cada painel único.

Indicada a utilização em áreas internas e 
externas protegidas/cobertas.

Geometric forms allied pure nobility of teak 
reforestation wood compose the Modern 
Collection, a tribute to the concrete movement 
of Brazilian visual arts. 
The installation of the plates, made of regular 
or irregular way, also allows the creation of 
unique panels.

Indicated utilization for internal and protected/
covered external areas.

MODELO IKAT MI-01

MODELO HÉRCULES MH-03

moderna

MH
moderna hércules
modern hercules
marfim ivory

MODELOS PATTERNS

01 | teca natural
       natural teak 

03 | marfim  
        ivory

04 | chocolate              
       chocolate

05 | ébano           
       black

CORES DISPONÍVEIS COLORS AVAILABLE

MH

28 cm

24
 c

m

moderna ikat
modern ikat
teca natural natural teak

MI

MI

48 cm

48
 c

m



moderna

moderna clark
modern clark
teca natural natural teak

MC

Formas geométricas puras aliadas a nobreza 
da madeira teca de reflorestamento compõem 
a Coleção Moderna, uma homenagem ao 
movimento concretista das artes plásticas 
brasileiras.  A instalação das placas, feita de 
forma regular ou irregular, também permite 
a criação de efeitos geométricos originais, 
tornado cada painel único.

Indicada a utilização em áreas internas e 
externas protegidas/cobertas.

Geometric forms allied pure nobility of teak 
reforestation wood compose the Modern 
Collection, a tribute to the concrete movement 
of Brazilian visual arts. 
The installation of the plates, made of regular 
or irregular way, also allows the creation of 
unique panels.

Indicated utilization for internal and 
protected/covered external areas. 

MODELO CLARK MC-01

moderna

MODELO ATHOS MA-05

MODELOS PATTERNS

01 | teca natural
       natural teak 

03 | marfim  
        ivory

04 | chocolate              
       chocolate

05 | ébano           
       black

CORES DISPONÍVEIS COLORS AVAILABLE

MA
moderna athos
modern athos
ébano black

MA

36 cm

36
 c

m

MC

36 cm

36
 c

m



diagonal
Ângulos e orientações, oscilando entre luz  
e sombra, provocando movimentos.

Nesta coleção, o formato diagonal evidencia 
os pontos de luz e enriquece o aspecto 
contemporâneo e natural da madeira.

Indicada a utilização em áreas internas e 
externas protegidas/cobertas.

Angles and orientation, light and shadow. 
Constant movement.

In this collection, the diagonal shape 
enhances the light points and the 
contemporary and natural wood aspect.

Indicated utilization for internal and 
protected/covered external areas. 

DP5I
diagonal pastilha 5 cm irregular
diagonal tile 5 cm irregular
teca natural natural teak

diagonal pastilha 5 cm regular
diagonal tile 5 cm regular
teca natural natural teak

DP5R
diagonal pastilha 3 cm
diagonal tile 3 cm
teca natural natural teak

DP3
diagonal pastilha mix
diagonal tile mix
chocolate chocolate

DPMIX

01 | teca natural
       natural teak 

03 | marfim  
        ivory

04 | chocolate              
       chocolate

05 | ébano           
       black

CORES DISPONÍVEIS COLORS AVAILABLE

DPMIX-04

diagonal

MODELOS PATTERNS

DP3DP5I

30 cm

30
 c

m

DP5R DPMIX

30 cm

30
 c

m

30 cm

30
 c

m

36 cm

36
 c

m

DP3 - 01



RT2-09

RP5-08

rústicarústica
A busca por uma madeira com vida 
e passado, na qual o relevo e as 
irregularidades da superfície são o seu 
grande charme.

Na Coleção Rústica, cada pequena peça 
de madeira que compõe o mosaico de 
uma placa, é lascada ao meio, de modo 
a evidenciar a sua forma natural, os seus 
caminhos e a sua História.

Indicada a utilização em áreas internas e 
externas protegidas/cobertas.

The search for the life and past of the tree. 
That is the summary of the rustic line, 
where the irregularity and the vains of the 
wood bring its charm. 

In this collection, every piece of the mosaic 
is hand cut, in a way we can access the 
history of the wood and its path.

Indicated utilization for internal and 
protected/covered external areas. 

RT3
tijolinho 3 cm brick 3 cm
teca natural natural teak

tijolinho 2 cm brick 2 cm
teca natural natural teak

RT2
pastilha 3 cm tile 3 cm
teca natural natural teak

RP3
pastilha 5 cm tile 5 cm
teca natural natural teak

RP5
rústico mix rustic mix
teca natural natural teak

RMIX

MODELOS PATTERNS

CORES DISPONÍVEIS COLORS AVAILABLE

RP3

30 cm

30
 c

m

RP5

30 cm

30
 c

m

RT3

35 cm

30
 c

m

RT2

35 cm

30
 c

m

30
 c

m

30 cm

RMIX

01 | teca natural
       natural teak 

02 | prata
       silver

03 | marfim  
        ivory

04 | chocolate              
       chocolate

05 | ébano            
       black

06 | branco           
        white

07 | palha 
       palha

34 | scrap chocolate              
       scrap chocolate

08 | ouro
       gold

09 | prata metálico
       metallic silver

10 | bronze  
       brass

11 | cobre              
       cooper



SMIX-01

34 | scrap chocolate
       scrap chocolate

36 | scrap branco         
       white scrap

31 | scrap natural
       scrap natural

35 | scrap ébano           
       black scrap

Apenas STL e STG Only STL and STG

steps

STG-36

steps
O jogo de luz e sombra, alto e baixo, altura, 
vertigem.

Esta é a Coleção Steps, onde as peças de 
madeira que compõem o quebra-cabeças 
ecológico do revestimento são cortadas 
em diferentes alturas, causando diferentes 
sensações no toque e no olhar. 

Indicada a utilização em áreas internas e 
externas protegidas/cobertas.

Light and shadow, highs and lows, that is 
our Steps collection, where the ecologic 
mosaic puzzle consists of pieces cut in 
different heights, resulting in interesting 
touch and look sensations.

Indicated utilization for internal and 
protected/covered external areas. 

SP5
pastilha 5 cm tile 5 cm
teca natural natural teak

SMIX
steps mix mix 5 cm 
steps mix 5 cm
teca natural natural teak

STL
tijolo longo long tile
teca natural natural teak

STG
tijolo grande big tile
teca natural natural teak

pastilha 3 cm tile 3 cm
teca natural natural teak

MODELOS PATTERNS

SP5

30 cm

30
 c

m

30 cm

30
 c

m

SMIX

30 cm

30
 c

m

STL

77 cm

30
 c

m

SP3

STG



Nesta Coleção, as pequenas peças de 
madeira que compõem o mosaico de uma 
placa são cortadas e bisotadas uma a 
uma, valorizando a nobreza da madeira.

Um leve brilho PU é aplicado sobre 
as placas, conferindo-lhes um toque 
acetinado com propriedades laváveis, 
sendo indicada a sua utilização tanto 
em banheiros e cozinhas, quanto em 
cabeceiras de cama e painéis decorativos.

Indicada a utilização em áreas internas e 
externas protegidas/cobertas.

In the Bisot collection, the mosaic 
pieces are polished, giving the wood 
surface a noble look. It is enhanced by 
PU coating which results in a light gloss 
and allow easy washing properties to the 
surface. This collection can also be used 
in bathrooms, kitchens, furniture and 
decorative panels.

Indicated utilization for internal and 
protected/covered external areas. 

BP6 - 01

BP6 - 01 BP6 - 03 BP6 - 04 BP6 - 05

BT3 - 01

bisot

01 | teca natural
       natural teak 

03 | marfim  
        ivory

04 | chocolate              
       chocolate

05 | ébano           
       black

CORES DISPONÍVEIS COLORS AVAILABLEMODELOS PATTERNS

BT3BP3

30 cm

30
 c

m

BP6 BT5

30 cm

30
 c

m

30 cm

30
 c

m

30 cm

30
 c

m



Sustentabilidade e Matéria-Prima:

Genuinamente brasileira a Oca Brasil mistura a 
beleza e o conforto da madeira com o artesanato 
do povo brasileiro, compondo lindos mosaicos e 
desenvolvendo revestimentos ecológicos, sem deixar 
resíduos para as futuras gerações.

Os revestimentos são confeccionados em 
madeira TECA maciça e certificada, produzida por 
reflorestamento brasileiro, segundo os critérios 
internacionais do FSC (Forest Stewadship Council). 
A madeira é submetida a tratamento, o que garante 
a sua durabilidade e imunidade contra o ataque de 
fungos e cupins.

Infinitas são as suas aplicações: em paredes, 
murais, painéis decorativos e, também, em projetos 
moveleiros, sendo inegável o excelente conforto 
térmico e acústico proporcionado pela madeira.

Instalação, Manutenção e Garantia:

A instalação é muito simples e deve ser executada por 
profissional com noções de marcenaria.

Os revestimentos são colados na parede previamente 
curada e nivelada e a limpeza é feita com escova de 
cerdas macias ou pano úmido.

Não é indicada a utilização de quaisquer 
revestimentos Oca Brasil em áreas de contato 
permanente com a água e/ou que recebam
insolação direta. 

Confira o Manual de Instalação, Manutenção e 
Garantia no site www.oca-brasil.com

Embalagem:

O produto é fornecido em caixas de papelão
de 32 x 38 x 18 cm contendo 11 placas que
cobrem uma área total de 1 m², cada caixa. 
Cada caixa pesa aproximadamente 6 kg. 

Os produtos STL e STG da Coleção Steps são 
embalados em caixas de 32 x 82 x 17 cm contendo 10 
placas que cobrem uma área total de 2 m², cada caixa. 
Cada caixa pesa aproximadamente 12 kg.

Os modelos Athos e Clark da Coleção Moderna 
são fornecidos em caixas contendo 8 placas que 
revestem uma área total de 1,03 m2. Cada caixa pesa 
aproximadamente 6,70 kg.

O modelo Hércules é fornecido em caixas contendo 20 
placas que revestem uma área total de 1,00 m2. Cada 
caixa pesa aproximadamente 6,80 kg.

SP5 - 05

O modelo Ikat é fornecido em caixas contendo 5 
placas que revestem uma área total de 1,15 m2. 
Cada caixa pesa aproximadamente 7,10 kg.

Wood and Sustainability:

Oca Brasil, a Brazilian company, mixes the beauty of 
wood with the local handcraft in order to bring high 
performance mosaics to the marketplace, without 
any environmental impact to future generations.  

The eco surfaces are produced with FSC certified 
brazilian teak wood that is treated for termites and 
moisture. 

There are many applications for the product: wall 
coverings, decorative panels, doors and also in 
furniture projects. It has outstanding acoustic and 
thermal control properties besides its beauty. 

Installation, Maintenance and Warranty:

Installation is very simple and can be performed by 
professional with basic knowledge of carpentry. The 
product is glued on the surface previously leveled 
and dried. 

The use of any Oca Brasil`s surfaces in areas with 
direct sun exposure or permanent water contact, 
such as swimming pools, will void its warranty.
Check warranty terms and tips for installation and 
maintenance at www.oca-brasil.com

Packaging:

The product is shipped in carton boxes containing 
eleven pieces of 1 square feet each. Box size: 13´ x 
15´ x 7´  Weight 13 pounds.

The Step´s STL and STG, which are supllied in a 
cardboard boxes containing 10 pieces of 2,2 square 
feet each. Box size 13´ x  33´ x 7´.  Weight 26 pounds.

Athos and Clarck’s Modern Collection are supplied 
in boxes containing 8 pieces that cover a total 
area of 1 square feet each. Each box weighs 
approximately 14 pounds. 

The model Hercules is supplied in boxes containing 
8 pieces that cover a total area of 1 square feet 
each. Each box weights approximately 14 pounds.

The model Ikat is supplied in boxes containing five 
plates that cover a total area of 1,2 square feet 
each. Each box weighs approximately 15 pounds. 




