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The Surface 
Company
EL

Infinity – The engineered surface είναι 
μια νέα εταιρεία η οποία ειδικεύεται 
στην παραγωγή μεγάλων πλακών για 
πάγκους εργασίας, επίπλωση και έργα.

Η Infinity προέρχεται από δεκαετίες εμπειρίας
του ομίλου Concorde, το μεγαλύτερο ιταλικό 
κατασκευαστή κεραμικών επενδύσεων δαπέδου 
και τοίχων για χρήση στην αρχιτεκτονική και 
τον εσωτερικό σχεδιασμό.

Σχεδιάζουμε, παράγουμε και πωλούμε πλάκες 
μεγάλου μεγέθους για αξεσουάρ επίπλωσης, 
για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους ή για την 
επένδυση τοίχων με συγκόλληση ή αερισμό.

EN

Infinity – The engineered surface is the 
new company specialised in the 
production of large slabs for worktops, 
furnishings and projects. 

 
Infinity derives from decades of experienced 
accumulated by Concorde Group, the largest 
Italian manufacturer of ceramic floor and wall 
coverings for architecture and interior design. 

We design, produce and sell large-size slabs for 
furnishing accessories, for application on 
interior walls or for cladding of bonded or 
ventilated walls.
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BY INFINITY

MB17 VEIN TECH Calacatta Hermitage MB18 VEIN TECH Panda White

—
Η NaturaVein Tech είναι μια επαναστατική 
καινοτομία που αναπτύχθηκε από τεχνικούς 
εμπειρογνώμονες της Infinity για να 
διαμορφωθούν πλάκες με όψη φλέβας, 
αναδημιουργώντας το αποτέλεσμα που 
συναντάται στο φυσικό μάρμαρο.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η 
τεχνολογία αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί με 
ελεγχόμενη καθίζηση των ορυκτών, που διαπερνούν 
όλο το πάχος της πλάκας για τέλεια συνοχή μεταξύ 
της επιφάνειας και του σώματος.

Η NaturaVein Tech είναι το τελευταίο βήμα προς τα 
εμπρός στην τεχνολογία παραγωγής πορσελάνινων 
σκευών, ένα νέο σύνορο που φέρνει το βιομηχανικό 
προϊόν ακόμη πιο κοντά στη μοναδική, φυσική 
εμφάνιση του μαρμάρου.

MB03 VEIN TECH   Classic Statuario MB16 VEIN TECH Calacatta Magnifico

—
NaturaVein Tech is a revolutionary 
innovation developed by Infinity 
technical experts to obtain veined 
slabs, recreating the effect found on 
natural marble.

During the production process, this technology 
makes it possible to obtain a controlled 
sedimentation of the minerals, passing 
through the full thickness of the slab for 
perfect consistency between the surface and 
the body. 

NaturaVein Tech is the latest step forward in 
porcelain stoneware production technology, a 
new frontier that edges the industrial product 
even closer to the unique, natural look of 
marble. 
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BY INFINITY

GAMMA NATURA BODY-TECH 

—
Η NaturaBody-Tech είναι μια αποκλειστική 
τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την 
Infinity για τη δημιουργία ολόσωμων 
πλακών που διαθέτουν τέλεια συνοχή 
μεταξύ του υλικού και την εμφάνιση της 
επιφάνειας.

Τα κεραμικά σώματα χαρακτηρίζονται από χρωματικές 
παραλλαγές που αναμειγνύονται στην επιφάνεια, χάρη στην 
προσθήκη ορυκτών chips με διαφορετικά μεγέθη κόκκων, σε 
αποχρώσεις και διαστάσεις που συνάδουν επίσης με την υφή 
του υλικού από το οποίο είναι εμπνευσμένες οι πλάκες.

SE 03 Milan Stone

MA 01 Terrazzo White

SE 07 Buxy Select

MA 03 Terrazzo Grey

SE 04 Pierre Bleue

MA 02 Terrazzo Beige

SE 08 Atlantis Grey

MA 04 Terrazzo Black

—
NaturaBody-Tech is an exclusive 
technology developed by Infinity  
for creating full-body slabs that 
boast perfect coherence between 
the material and the appearance 
of the surface. 

The ceramic bodies are characterised by colour 
variations that blend with the appearance of 
the surface, thanks to the inclusion of mineral 
chips with different grain sizes, in shades and 
dimensions that are also consistent with the 
texture of the material the slabs are inspired by.
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—
Η πλάκα που δημιουργεί ένα 
κλασικό και σύγχρονο περιβάλλον 
με μια μπαρόκ πινελιά.

Η σειρά με το μαρμάρινο αποτέλεσμα εμπλουτίζεται 
με μια νέα ουσία:Calacatta Hermitage. Διαθέτοντας 
μια ελεφαντόδοντη βάση με τολμηρές φλέβες που 
μετατοπίζονται δυναμικά από το χρυσό στο 
πορτοκαλί και το γκρι, αυτά τα πλακάκια 
προσθέτουν αξία σε κάθε δωμάτιο δίνοντάς του μια 
μπαρόκ αίσθηση που θα κάνει το σπίτι σας εκλεκτό 
και μοναδικό.

Calacatta 
Hermitage

—
MB17 Calacatta Hermitage LUC

—
The slab that creates a classic and 
contemporary environment with 
a Neo-Baroque touch. 

The marble-effect range is enriched by a new 
essence: Calacatta Hermitage. Featuring an ivory 
base with bold veins that dynamically shift from 
golden to orange and grey, these tiles add value 
to any room giving it a Neo- Baroque accent that 
will make your home unique and eclectic.
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—
MB17 Calacatta Hermitage LUC

—
MB17 Calacatta Hermitage LUC
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—
MB17 Calacatta Hermitage LUC
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—
MB17 Calacatta Hermitage LUC
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Panda White

—
MB18 Panda White LUC

—
Panda White, το εξαιρετικό μάρμαρο που 
κάνει κάθε περιβάλλον αποκλειστικό. 

Εμπνευσμένο από το σπάνιο και διάσημο ανατολίτικο 
μάρμαρο, το υλικό αυτό προσδίδει γεωμετρική αρμονία και 
μια εξαιρετικά μοντέρνα αίσθηση σε όλους τους χώρους 
στους οποίους τοποθετείται. 

Το σκοτάδι της φλέβας προέρχεται από ένα εκρηκτικό 
μείγμα χρωμάτων αφήνοντας μια αίσθηση δύναμης και 
κομψότητας στο μυαλό όποιου το βλέπει. Το αποφασιστικό 
ύφος σε όλο το σώμα κάνει το προϊόν ακόμη πιο φυσικό και 
αποκλειστικό. 

—
Panda White, the extraordinary marble 
that makes any environment exclusive.

Inspired by rare and prestigious oriental Marble, this 
material lends geometrical harmony and an extremely 
modern feel to all the places in which it is installed. 

The darkness of the veining derives from an explosive 
mix of colours that give strength to the veins, leaving 
a sense of power and elegance in the mind of whoever 
sees it. The decisive full-body veining makes the product 
even more natural and exclusive.
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—
MB18 Panda White LUC

—
MB18 Panda White LUC
MB11 Nero Marquinia LUC
MB14 Precious Sodalite LUC
MB15 Verde France LUC



—
MB18 Panda White LUC 
MB10 Sahara Noir LUC



22

—
MB18 Panda White LUC 

—
MB18 Panda White LUC
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—
MB18 Panda White LUC 
MB10 Sahara Noir LUC

—
MB18 Panda White LUC 
MB10 Sahara Noir LUC
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Orobico Luxe

—
MB19 Orobico Luxe LUC

—
Το Orobico Luxe δημιουργεί 
συναισθήματα, σαν το έργο ενός 
ζωγράφου.

Ένα ιταλικό μάρμαρο που χρησιμοποιείται 
ιστορικά στην αναγεννησιακή αρχιτεκτονική για να 
προσδίδει χρώμα στα περιβάλλοντα.

Το Orobico Luxe είναι ιδανικό για εμπορικές και 
ιδιωτικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα ενισχυθούν 
από τα αρμονικά σχέδια  που κυμαίνονται από γκρι 
έως χρυσές αποχρώσεις.

—
Orobico Luxe creates emotions, 
like the work of a painter.  

An Italian marble historically used in 
renaissance architecture for lending colour to 
Environments. 

Orobico Luxe is perfect for commercial and 
private installations which will be enhanced by 
the product’s harmonious designs, ranging 
from grey to golden shades.
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—
MB19 Orobico Luxe LUC
SE01 Chianca di Ostuni MATTE
MB10 Sahara Noir LUC
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—
MB19 Orobico Luxe LUC

—
SE01 Chianca di Ostuni MATTE

MB10 Sahara Noir LUC
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Royal Peacock

—
MB20 Royal Peacock  LUC
MB07 Calacatta Lincoln LUC

—
Η ταλαντευόμενη γκάμα 
χρωμάτων που υπνωτίζει.

Ένα σχέδιο με διακοσμητική ουσία, που 
αναπτύχθηκε από τη δημιουργική ομάδα της 
Infinity  εμπνευσμένη από τη μεγαλοπρεπή 
ουρά του Βασιλικού Παγωνιού, σύμβολο της 
άνοιξης και της αγάπης, που δημιουργήθηκε σε 
μια περίοδο αναγέννησης για ολόκληρο τον 
κόσμο. Τα χρώματα αυτού του προϊόντος 
καθιστούν κάθε εγκατάσταση υπνωτική και 
ρομαντική.

—
The oscillating range of colours 
that mesmerises.  

A design with a decorative essence, developed 
by Infinity’s creative team and inspired by the 
majestic tail of the Royal Peacock, symbol of 
spring and love, created in a period of rebirth 
for the entire world. The colours of this product 
makes any installation hypnotic and romantic.
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—
MB20 Royal Peacock LUC

               MA01 Terrazzo White MATTE
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—
MB20 Royal Peacock LUC
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Magellano

—
OC04 Magellano LUC

—
Ένα κράμα αποχρώσεων- 
ακανόνιστη τελειότητα που δεν 
κουράζει ποτέ. 

Τα χαρακτηριστικά της πλάκας μοιάζουν να 
περικλείουν μια ιστορία όπως σε έναν αρχαίο 
γεωγραφικό χάρτη. Τα κρυσταλλικά εγκλείσματα 
κεχριμπαριού που εναλλάσσονται με τα μέρη από 
ελεφαντόδοντο και τις μαύρες λεπτομέρειες 
θυμίζουν ένα μετα-αποικιακό στυλ που εκφράζει 
μια ακανόνιστη τελειότητα που επαναλαμβάνεται 
χάρη στη βιομηχανική παραγωγή της Infinity. 

—
A fusion of essences; irregular 
perfection that never tires. 

The features of the slab seem to encapsulate 
a story like in an ancient geographical map; 
crystalline amber inclusions, alternating 
with the ivory parts and the black inclusions 
evoke a post-colonial style that expresses an 
irregular perfection that is repeated thanks 
to Infinity’s industrial production.
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—
OC04 Magellano LUC
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—
OC04 Magellano LUC

                SE03 Milan Stone MATTE

—
OC04 Magellano LUC
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—
OC04 Magellano LUC
SE03 Milan Stone MATTE



—
SE08 Atlantis Grey MATTE

4746

Atlantis Grey

—
Η πλάκα με απαλές αποχρώσεις για 
ένα φυσικό και σύγχρονο 
αποτέλεσμα.

Η κομψότητα του Atlantis Grey εντάσσεται στην 
οικογένεια της Infinity. Εμπνευσμένο από ένα 
ηφαιστειακό πέτρωμα ανατολικής προέλευσης, 
είναι τέλειο για να δώσει ένα μίνιμαλ και μοντέρνο 
στυλ σε κάθε εσωτερικό χώρο.

Το σώμα της πλάκας επεξεργάζεται 
χρησιμοποιώντας την αποκλειστική τεχνολογία 
Natura Body Tech για ακόμα πιο φυσική όψη..

—
The slab with soft shades for a 
natural and contemporary 
design.

The elegance of Atlantis Grey joins the Infinity 
family. Inspired by a volcanic rock of Eastern 
origin, it is perfect for giving a minimal and 
modern style to any interior. 

The body of the slab is processed using the 
exclusive NATURA BODY TECH technology for 
an even more natural effect.
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—
SE08 Atlantis Grey MATTE

—
SE08 Atlantis Grey MATTE
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—
SE08 Atlantis Grey MATTE
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Update
2021

—
MB15 Verde France LUC

—
Ανακαλύψτε το Verde France 
τώρα διαθέσιμο σε 12 mm.

Ένα νέο πάχος για ένα εξαιρετικά σύγχρονο 
χρώμα που συνδυάζει το κλασικό με το 
μοντέρνο στυλ.

Το Verde France έχει εμπλουτιστεί με πάχος 12 
mm, διεύρυνοντας τις δυνατότητες εφαρμογής 
ενός υλικού που χρησιμοποιείται ευρέως στη 
σύγχρονη εσωτερική διακόσμηση λόγω του 
διακριτικού χαρακτηριστικού του, να προσδίδει 
μια πινελιά χρώματος σε κάθε περιβάλλον.

—
Discover Verde France now 
available in 12 mm, a new 
thickness to extend its possible use.

A new thickness for an extremely contemporary 
colour that combines the classic with a modern 
style.

Verde France has been enriched by a 12 mm 
thickness, expanding the application possibilities of 
a material widely used in contemporary interior 
design due to its distinctive feature of bringing a 
touch of colour to any setting.



55Calacatta 
Hermitage

MB17
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6 mm ¼ inc LUC / 12 mm ½ inc  LUC + SAT / 20 mm ¾ inc LUC + SAT VeinTech

1600 � 3200 mm 63½” � 127½” inc
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Panda 
White

57

MB18

6 mm ¼ inc LUC / 12 mm ½ inc  LUC + SAT / 20 mm ¾ inc LUC + SAT VeinTech

1600 � 3200 mm 63½” � 127½” inc



59Orobico 
Luxe

MB19

1600 � 3200 mm 63½” � 127½” inc

6 mm ¼ inc  LUC / 12 mm ½ inc  LUC 
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61Royal 
Peacock

MB20

1600 � 3200 mm 63½” � 127½” inc

6 mm ¼ inc  LUC / 12 mm ½ inc  LUC 
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63Magellano

OC04

1600 � 3200 mm 63½” � 127½” inc

6 mm ¼ inc  LUC / 12 mm ½ inc  LUC 
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65
Atlantis 

Grey
65

SE08

1600 � 3200 mm 63½” � 127½” inc

6 mm ¼ inc  MATTE / 12 mm ½ inc  MATTE 



MB03  Classic Statuario MB04 Extra StatuarioMB01 Invisible Blue MB02 Renoir

MB09 Pietra Grey MB10 Sahara Noir

MB05 Calacatta Arabescato MB06 Calacatta Oro

MB11 Nero Marquinia

MB13 Tundra Select

MB12 Marfil Select

MB14 Precious Sodalite MB15 Verde France MB16 Calacatta Magnifico

MB07 Calacatta Lincoln MB08 Pulpis Brown
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CE03 Concrete BlackCE01 Concrete Light CE02 Concrete Grey
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SC01 Absolute White SC02 Absolute Black

SE01 Chianca di Ostuni SE03 Milan Stone SE05 Nero Granite

SE07 Buxy Select

SE04 Pierre Bleue

SE06 Travertino Grey
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MA01 Terrazzo White

MB19 Orobico Luxe

MB17 Calacatta Hermitage

OC04 Magellano

MA02 Terrazzo Beige MA03 Terrazzo Grey

MB20 Royal Peacock

MB18 Panda White

SE08 Atlantis Grey

MA04 Terrazzo Black
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RE01 Total White RE03 Total Grey RE04 Total Black
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ME03 Metal CortenME01 Metal Silver ME02 Metal Dark
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Σημεία που πρέπει να προσέξετε σχετικά με την 
επιφάνεια Levigato Pearl. 

Λόγω της χαρακτηριστικής, εξαιρετικά λείας αίσθησης 
αφής της επιφάνειας Infinity που προσφέρει το 
αποκλειστικό φινίρισμα Levigato Pearl, υπάρχουν ορισμένα 
σημεία που πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά, ώστε να 
διασφαλίσετε τη σωστή συντήρηση της επιφάνειας. 

Το φινίρισμα Levigato Pearl είναι κατάλληλο για τη 
δημιουργία στοιχείων επίπλωσης (επιφάνειες κουζίνας, 
τραπέζια κ.λπ. ) και μόνο για την επένδυση τοίχων: δεν 
μπορεί να τοποθετηθεί σε δάπεδα ακόμη και σε οικιστικά 
περιβάλλοντα. Όταν εγκαθίσταται ως επιφάνεια κουζίνας ή 
για το φινίρισμα ενός τραπεζιού, οι "έγχρωμοι 
λεκέδες" (όπως αυτοί που προκαλούνται από το κρασί ή 
τον καφέ) θα πρέπει να αφαιρούνται με καθαρισμό της 
επιφάνειας εντός δύο ωρών, με ζεστό νερό και ουδέτερο 
απορρυπαντικό, ώστε να μην αφήνουν ίχνη. 

Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των επιφανειών Levigato 
Pearl με αλκαλικά απολυμαντικά (π. χ. απολυμαντικά που 
περιέχουν υδροξείδιο για τον καθαρισμό φούρνων ή 
σωλήνων νεροχύτη). Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η 
χρήση λειαντικών ή μεταλλικών σφουγγαριών και να 
χρησιμοποιείται πάντα ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί. 

Για τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα, σας συμβουλεύουμε 
πάντα να επικοινωνείτε με έναν τεχνικό της Infinity πριν 
από την εφαρμογή οποιουδήποτε προϊόντος στην 
επιφάνεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες: info@infinitysurfaces.it

Points to note carefully about the Levigato Pearl surface

Because of the distinctive, extremely smooth tactile 
sensation of the Infinity surface afforded by the exclusive 
Levigato Pearl finish, there are a number of particular 
points to consider carefully, to ensure correct maintenance 
of the surface.  

The Levigato Pearl finish is suitable for creating furnishing 
elements (kitchen tops, tables, etc.), and for tiling walls 
only: it cannot be installed on floors, even in residential 
settings. When installed as a kitchen top or as a finish for a 
table, “coloured stains” (such as those caused by wine or 
coffee) should be removed by cleaning the surface within 
two hours, using warm water and a neutral detergent, so 
as to ensure no traces remain.  

Contact must be avoided between the Levigato Pearl 
surfaces and alkaline degreasers (for example, degreasers 
containing hydroxide  for cleaning ovens or sink pipes). 
The use of abrasive or metal sponges should also be 
avoided, and a soft sponge or cloth should always be used.

For any particular problems, we always advise contacting 
an Infinity technician before applying any kind of product 
to the surface. 

For more information: info@infinitysurfaces.it



Co
d.

 V
77

0

www.infinitysurfaces.it




