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ESPECIALISTAS EM CORTIÇA PURA  

A Magna Natura é muito mais que uma marca de 
mobiliário e decoração de luxo. Os segredos dos nossos 
mestres artesãos na preparação e trabalho da cortiça pura 
maciça, faz libertar a singularidade e identidade de cada 
pedaço de casca de cortiça, revelando a sua nobreza, 
conseguindo peças intemporais, carregadas de emoção.  
Perseguimos o objetivo de conjugar, na perfeição, a 
natureza no seu estado mais puro com as tendências de 
decoração mais sofisticadas.  

PURE CORKWOOD SPECIALISTS 

Magna Natura is much more than a brand of luxury 
furniture and decoration. The secrets in the mastery 
of our craftsmen bring out the singularity and unique 
identity in every piece of pure corkwood, revealing its 
nobility and allowing us to achieve timeless artifacts 
filled with emotion.  
We pursue the objective of perfectly combining nature 
in its purest state with the most sophisticated trends of 
decoration. 

MAIN CHARACTERISTICS   

• Perfect for residential and professional environment  
• Versatile, can be applied as wall covering, decorative 
panels or room divisions   
• Handmade by our master craftsmen 
• Made with the purest corkwood in compliance with the 
highest standards  
• Elegant and refined design 
• Provides thermal and acoustic comfort 
• Safe, easy to handle and set up

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS  

• Perfeitos para ambientes residenciais e profissionais 
• Versáteis, podendo ser usados como revestimentos de 
parede, painéis decorativos ou separadores de ambientes 
• Feitos à mão pelos nossos artesãos especializados 
• Composto por cortiça maciça pura da mais elevada 
qualidade 
• Design elegante e refinado 
• Proporcionam conforto térmico e acústico 
• Seguros, fáceis de manusear e instalar  



SCALES BROWN

Scales is a powerful motif with its elements 
hanging naturally in an exquisite flow. As a 
whole or as the centrepiece of an eclectic 
wall, Scales has the potential to make 
the difference when it comes to interior 
design. 

O Scales apresenta um design 
poderoso, com as suas “escamas” 
penduradas naturalmente num fluxo 
extraordinariamente belo. Como um todo 
ou como a peça central de uma parede 
eclética, o Scales tem o potencial de fazer 
a diferença quando falamos de design de 
interiores.
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DRAGON SCALES

Inspired by the scales of our childhood 
fairy tale’s dragons, Dragon Scales is 
a unique and unrepeatable decorative 
wall covering which gathers beauty and 
functionality all in one piece. Its pure 
corkwood is a natural and raw material 
presenting extraordinary versatility as well 
as chromatic and texture diversity.  

Inspirado nas escamas dos dragões 
dos contos de fadas da nossa infância, 
Dragon Scales é um revestimento 
único e irrepetível que reúne beleza e 
funcionalidade em uma única peça. A 
sua cortiça é uma matéria-prima natural, 
no seu estado mais puro, apresentando 
uma versatilidade extraordinária e uma 
diversidade cromática e textural incrível.
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RÖUF

Röuf has the most rustic pattern and will 
mirror the solidity of the tree bark into 
your interior design. Its raw essence will 
simultaneously empower any surrounding 
subtleness. Nature at your fingertips, in any 
space you want.

O Röuf tem um padrão particularmente 
rústico que irá refletir a solidez da casca 
de árvore no seu design de interiores. A 
sua essência crua irá, simultaneamente, 
evidenciar qualquer subtileza circundante. 
A natureza ao seu alcance, em qualquer 
espaço que deseje.
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WOLL

Woll creates an exquisite crude beauty 
and environmentally friendly moods. Its 
simplicity is only surpassed by its appeal to 
comfort. It is pure nature, on your wall.  

O Woll cria uma beleza rudimentar que 
une ecologia e requinte numa só peça. A 
sua simplicidade só é superada pelo seu 
apelo ao conforto. É a natureza, no seu 
estado mais puro, na sua parede.
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CORBU

Corbu was inspired by Le Corbusier's 
geometric studies and the richness of 
the chromatic variety and textures of 
pure corkwood. This is a contemporary 
piece, perfect for interior walls, which is 
successful in creating a cozy and elegant 
environment.

O Corbu foi inspirado nos estudos 
geométricos de Le Corbusier e na 
riqueza da variedade cromática e de 
texturas da cortiça pura. Esta é uma peça 
contemporânea, perfeita para paredes 
interiores, que consegue criar ambientes 
particularmente confortáveis e elegantes.
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X-CORK

X-Cork is a wall covering made of pure 
corkwood strips entangled together to 
create an original design inspired by 
canastra (typical weaving basket used 
by fish sellers). It can be applied on 
whole walls or used as separate pieces, 
providing the possibility to create unique 
and exquisite environments.

O X-Cork é um revestimento de cortiça 
pura formado por entrelaçados de tiras de 
cortiça, num design original inspirado na 
canastra (cestaria portuguesa típica das 
varinas). Pode ser aplicado em paredes 
inteiras ou nas suas partes, permitindo a 
criação de ambientes excecionalmente 
requintados.
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DESIGN PARA A SUSTENTABILIDADE 

Os nossos produtos aliam o mais elevado grau de 
sustentabilidade com a funcionalidade e estética. Sendo feitos em 
cortiça pura, são totalmente sustentáveis. 
  
• Os nossos produtos são compostos por subprodutos da 
transformação da cortiça em rolhas (ou outros bens) ou por 
desperdícios de cortiça. Na Magna Natura revalorizamos estes 
subprodutos e damos-lhes uma nova vida, eliminando a pegada 
ecológica que até a reciclagem acarreta. Seguimos um modelo de 
economia circular em que procuramos celebrar a natureza 
• Os nossos produtos são biodegradáveis e recicláveis 
• Após o descortiçamento, o sobreiro não é destruído, já que 
realiza um processo de autorregeneração inexistente noutras 
espécies florestais. A cortiça é renovada, ciclicamente, a cada 9 
anos 
• A plantação de sobreiros, de onde provém a cortiça, tem ainda 
um papel determinante no equilíbrio ecológico do planeta, já 
que estes combatem as alterações climáticas e a desertificação, 
protegendo ainda a biodiversidade 

DESIGN FOR SUSTAINABILITY 

Our products combine the highest degree of sustainability 
with functionality and aesthetics. Made out of pure 
corkwood, they are totally sustainable.  

• Our products are made of subproducts which are an 
outcome of cork production (and other products) or waste 
of that corkwood. At Magna Natura we revalue these 
subproducts and give it a new meaning, reducing the 
ecological footprint that would result of recycling. We 
follow a circular economy model that allows us to celebrate 
nature 
• Our products are biodegradable and recyclable 
• After the extraction the cork oak tree isn’t destroyed, it 
regenerates unlike any other forest species. Corkwood is 
cyclically renewed every 9 years 
• The plantation of cork oak trees, from which corkwood 
comes from, has a fundamental role in the ecological 
equilibrium of the planet as they prevent climatic change 
and desertification while protecting biodiversity 

QUALITY AND UNBREAKABLE PRECISION 

Magna Natura compromises of submitting each of its pieces 
to rigorous tests, in order to guarantee that each one reaches 
excellence. Although we use subproducts, these are rigorously 
selected to guarantee reliability, consistency and longevity of 
our pieces aiming towards an everlasting character. 

QUALIDADE E RIGOR IRREPREENSÍVEIS  

A Magna Natura compromete-se a submeter cada uma das 
suas peças a testes rigorosos, garantindo que cada uma atinja 
a excelência. Apesar de usarmos subprodutos, estes são 
criteriosamente selecionados de forma a garantir a fiabilidade, 
consistência e durabilidade da peça, que se pretende ter carácter 
duradouro. 



SCALES BROWN 12.302
5580 

FINISH

ACABAMENTO

DIMENSIONS/ PIECE (in)
DIMENSÕES/PEÇA (cm)

DIMENSIONS/BOX (in)
DIMENSÕES/CAIXA (cm)

WEIGHT/BOX (lb)
PESO/CAIXA (gr)

RÖUF

WOLL

CORBU

X-CORK

Varnish 
Verniz

Varnish  
Verniz

Varnish 
Verniz

Natural

11.811 x 23.622
30 x 60

11.811 x 23.622
30 x 60

11.811 x 23.622
30 x 60

N/D x 23.622
N/D x 60

9

9

9

1 Roll
1 Rolo

8

18

17.438
1,62

17.438
1,62

17.438
1,62

N/D
N/D

28.524
2,65

34.875
3,24

23.622 x 11.811 x 5.906
60 x 30 x 15

23.622 x 11.811 x 17.717 
60 x 30 x 45

23.622 x 11.811 x 8.661 
60 x 30 x 22

23.622 x N/D x N/D
60 x N/D x N/D 

22.835 x 22.835 x 1.969
58 x 58 x 5  

23.622 x 11.811 x 5.906
60 x 30 x 15

25.794
11700 

16.667
7560

21.826
9900

1.973/ft2
895/m2

9.789
4440

DRAGON SCALES Natural

Natural

22.835 x 22.835
58 x 58

11.811 x 23.622
30 x 60

PIECES/BOX (un)
PEÇAS/CAIXA (un)

BOX (ft2)
CAIXA (m2)
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https://www.facebook.com/MagnaNatura/
https://www.linkedin.com/company/magnanatura/
https://www.instagram.com/magnanatura/

