
 

 

1. Clique numa coleção passa para listagem de pedras 

2. Clique num item da lista de pedras, passa para a página dedicada à página 

3. Clique no “mais” ao canto abre galeria de variações da mesma pedra. Não se pode implementar com a mesma 

lógica das galerias gerais do site? (as que se acedem por View All) Dessa forma ganhava-se a mecânica da 

listagem fullscreen e do slideshow 



4. Clique nos “finishes” passa para página dedicada aos finishes dessa pedra 

5. Lapitec vem das colections? 

6. A próxima e anterior, refere-se a algum tipo de sub-variação da mesma pedra ou às pedras do nível anterior? 

(ver setas) 

7. Passa para a próxima variação ao clicar na imagem? São variações de uma pedra, apenas imagens, ou carecem 

de mais algum tipo de informação? 

 

 

Existem aqui referências a 3 pedras, que parecem distintas, 

o que me está a causar alguma confusão: 

 

Vamos assumir que estamos a ver o link “finishes” da pedra 

“A”. Qual destas referências representa a pedra “A? 

• Se for a 1, a “stone choice”, porque razão são 

apresentadas abaixo outras duas pedras distintas? (pedra 

01 (2) e pedra 02 (3))? 

• Se for a 2, o que é a pedra de baixo? 

• Se for a 3, o que é a pedra de cima? 

 

No fundo é perceber como é que estes finishes se 

relacionam efetivamente com a pedra que foi escolhida, e 

porque é que é apresentada outra pedra que não está, à 

partida, relacionada. 

 

É possível que seja apenas um problema de naming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Já entendi que o “Lapitec” vem da seleção de uma 

collection. No entanto, o layout e o próprio teor do 

conteúdo é radicalmente diferente. 

Existem mais excepções deste género?  

Preciso de saber todas as excepções de ante-mão porque 

a ser excêntrico não é possível construír a partir do 

mesmo racional das coleções, porque não se tratam de 

listagens de pedras mas outra coisa completamente 

differente. 

Para além disso é necessário perceber se estes conteúdos 

são meramente informativos (imutáveis) ou se são 

passíveis de ser alterados (refiro-me ao range de cores e 

às 4 imagens no que diz respeito a alterar cores e 

imagens) 

A “Lapitec Gallery” é uma listagem de que tipo de 

entidades (como “marcas”, “pedras”, “showrooms” ou 

“projetos”)? Cor e Material são propriedades de 

entidades “Lapitec”, ou apenas meta-informação das 

imagens? 


