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tendência europeia 
no Brasil.

Sempre de olho no que acontece no universo moveleiro, a Proadec trouxe ao mercado mais uma 

opção de fitas de borda, desta vez com 1mm de espessura. Seguindo as tendências do mercado 

Europeu, a novidade proporciona um acabamento superior ao móvel, agregando valor ao produto. 

Para atender esta tendência, a Proadec desenvolveu duas soluções em fitas, as linhas ProFoil e 

ProAlu, que possuem efeito metálico e estão disponíveis em 1mm. A Proadec sempre apostando no 

que há de melhor em fitas de borda.

PROADEC – QUALIDADE MUNDIALMENTE RECONHECIDA EM SOLUÇÃO DE FITAS DE BORDA | www.proadec.com.br
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O tão aguardado segundo semestre está 
aí! E a expectativa de crescimento nos 
negócios chega junto com ele, já que a 
sazonalidade do nosso mercado sempre 
traz aumento no volume de trabalho na 
metade do final do ano.

A proximidade das festas de fim de ano 
impulsiona as pessoas a encerrarem 
o ano com a casa mais bonita e os 
móveis repaginados para receber parentes 
e amigos durante as comemorações.

Portanto, arregace as mangas e mãos à 
obra: seja você também um personagem 
importante para o aquecimento da 
economia, algo que beneficia a todos.

@rede.sim

Veja algumas dicas desta edição sobre 
como impulsionar suas vendas!

• Saia da zona de conforto;

• Avalie seu trabalho nos últimos meses;

• Pondere erros e acertos e veja onde 
pode melhorar;

• Esteja a par das novidades: leia, pesquise, 
participe de cursos de aperfeiçoamento, 
visite feiras e eventos do setor;

• Busque por alternativas que se tornem 
diferenciais perante seus concorrentes;

• Cumpra com tudo aquilo que foi 
combinado com o cliente.

Reconhecendo as deficiências e trabalhando 
para aprimorá-las, você estará sempre 
evoluindo profissionalmente. Invista em 
conhecimento, não se acomode e vá 
sempre atrás de inovações que lhe tornem 
diferenciado. Dessa forma, as chances de 
sucesso são muito maiores e a possibilidade 
de alcançar seus sonhos também!

Por fim, lembre-se de acompanhar tudo 
sobre a Rede Sim nas mídias digitais 
– Instagram, Facebook e YouTube –, 
bem como aqui, na revista Marcenaria 
Sim, sempre com novidades do setor 
e importantes dicas para alavancar o 
seu negócio.

Uma ótima leitura a todos!
Equipe Rede SIM

SEGUNDO 

SEMESTRE 

CHEGA COM 

TUDO!

Rede Sim
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PRODUTOS

INVISTA EM 
MÓVEIS COM 
ACABAMENTOS 
MADEIRADOS

A grande sacada do mercado é a diferenciação, 
e começar com pequenos detalhes faz 
toda a diferença. Além da qualidade da 
matéria-prima, a escolha por cores e texturas 
também é fundamental para agregar valor ao 
seu projeto.

Seguindo essa tendência, a Duratex 
desenvolveu a exclusiva Coleção Internos, 
que valoriza o uso de novas padronagens 
na parte interna dos móveis, além do branco 
tradicional. É o caso do Gianduia, padrão 
que traz inspiração do tom cinza quente. 
Já o Titânio é um coringa, que traz leveza 
e fluidez dos tecidos. O Líneo Textil é um 
modelo de tonalidade suave e o Yes reforça 
as tendências de naturalidade. Completando 
a coleção, os padrões Aurora, levemente 
acinzentados, trazem sutileza do branco 
com um “algo a mais”, e o Deserto, que é 
um clássico, com tom neutro que oferece 
aspecto clean e sofisticado ao móvel.

Alguns padrões são muito interessantes 
para o interior dos mobiliários. Podemos 
citar diversos da Guararapes, que combinam 
com outros tipos de materiais e texturas. 
“Os madeirados são elegantes e atemporais, 
principalmente quando ousamos as 
combinações com as médias e escuras. 
Neste caso: Alabama, Nogal Champagne e 
Baviera podem ser ótimas opções de caixa. 
As madeiras claras como Bilbao, Elmo Dubai, 
New Cherry e Paris são escolhas certeiras 

para a caixaria”, descreve Jéssica Yumi Hori, 
arquiteta responsável pelo desenvolvimento 
de produtos da Guararapes.

É muito mais comum o uso dos tons 
claros, neutros e brancos nas caixarias dos 
mobiliários, porém não há motivo para que 
os madeirados não sejam utilizados. Na 
gama de produtos da Fibraplac há duas linhas 
e, dentro delas, 11 tons madeirados, na linha 
Origens e  na linha Reserva. “Independente 
da tonalidade e veios presentes nos 
padrões madeirados, percebemos uma 
forte tendência dos consumidores buscarem 
texturas mais naturais para imprimir em seus 
projetos”, relata Paula Falcão, da Fibraplac.

O Gerente de Marketing da Arauco, João 
Casemiro, revela que os dois últimos 
lançamentos da Arauco em madeirados 
escuros são o Norus e o Tinto. “Os móveis 
ficam sofisticados com padrões madeirados 
na caixaria e contemporâneos com padrões 
unicores nas portas. Logo, se o profissional 
da marcenaria pretende se destacar é 
possível projetar móveis muito atrativos sem 
apelar para a já consagrada e ligeiramente 
desgastada fórmula do interior branco e 
portas madeiradas, ainda mais se no interior 
for empregado um madeirado escuro”, 
garante João Casemiro.

Inspirada no equilíbrio dos elementos da 
natureza, a linha BP Raízes, da Eucatex, 

promove combinações surpreendentes de 
cores e texturas. “A madeira sempre esteve 
associada à sensação de aconchego e ganha 
ainda mais destaque nesta linha de painéis 
que a Eucatex desenvolveu como forma 
de valorizar as madeiras preferidas dos 
brasileiros. A linha é composta pelos padrões 
Noce Oro, Nórdico, Freijó Âmbar, Carbono, 
Lâmina Dourada, Imbuia Terra, além das 
cores Cinnamon, Arenas e Eucalipto”, destaca 
Luísa Prieto, Gerente de Produto e Marketing 
Indústria/Revenda da Eucatex.

A personalização dos ambientes e a aposta 
nos painéis de madeira como elemento 
principal de móveis e interiores marcam 
também a linha da Berneck. “A coleção 
de painéis Origens traz sete padrões: 
Ceramik, Chumbo, Cinamomo, Galiano, 
Marquina, Millennial e Panamá, e que estão 
disponíveis em painéis MDF, MDP e HDF. O 
desenho, a textura e a tonalidade de cada 
novo revestimento foram cuidadosamente 
estudados para garantir móveis e projetos 
completamente personalizados e ricos 
em detalhes. A gama de combinações de 
padrões madeirados, unicolores, fantasia e 
híbridos traz uma versatilidade enorme aos 
projetos de interiores e comerciais”, define 
Graça Berneck Gnoatto, Diretora Comercial e 
de Marketing da Berneck.

Para se destacar no mercado e aumentar 
a lucratividade, a alternativa mais indicada 
é agregar valor ao móvel. Isso quer dizer 
que você precisa oferecer um diferencial 
competitivo, ou seja, encontrar uma 
maneira de o cliente sentir que o seu 
trabalho é diferente dos demais. Oferecer 
projetos com interior dos móveis em 
madeirados é uma excelente alternativa 
nessa busca por diferenciais perante 
a concorrência.

Linha Yes da Duratex

Padrão Auris, Linha Reserva da Fibraplac

Linha Norus da Arauco

Cozinha Raízes da Eucatex
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Leo Shehtmen que optou pelo padrão Metrópole, Linha Design, Duratex

A inquietação de não perder mercado 
para as grandes indústrias de móveis 
do país faz com que os profissionais da 
marcenaria estejam em busca constante 
de inovações, diferenciais e de soluções 
que os mantenham em lugar de destaque 
neste competitivo mercado. A realização 
de projetos em parceria com outros 
profissionais do segmento, como por 
exemplo o arquiteto, é um dos recursos 
que pode alavancar o volume de trabalho 
e ampliar a carteira de clientes. De um 
lado está o arquiteto, que precisa de 
um profissional que ofereça confiança, 
qualidade e soluções para colocar em 
prática seus projetos; e do outro lado 
está o marceneiro, que poderá encontrar 
nestes trabalhos a garantia e a segurança 
tão exigidas pelos consumidores, além 
de conquistar novos mercados.

São muitas as justificativas apontadas 
por aqueles que defendem a parceria, tais 
como: redução do tempo de apresentação 
do orçamento, aumento da segurança, 
melhoria do acabamento, diminuição 
do prazo de entrega, aprimoramento 
da montagem, entre outros. “Ao buscar 
atributos estéticos, o arquiteto é 
altamente influenciado pelo marceneiro, 
que evidencia a solução técnica para 
apresentar um serviço qualificado e 
conquistar a credibilidade e a confiança 
de seus clientes, estabelecendo uma 
parceria que fortalece toda nossa cadeia 
de negócio”, acredita Gabriel Pontes, 
Gerente de Marketing da Formica.

PARCERIA ENTRE 
MARCENEIRO E 
ARQUITETO: UM 
BOM NEGÓCIO 
PARA TODOS

A parceria entre marceneiros e arquitetos 
pode ser firmada de duas formas: numa 
relação de indicação, onde o arquiteto 
define um ambiente baseado no desejo 
do cliente, requisitos técnicos e estéticos 
e assim indica o marceneiro que definirá 
posteriormente o sistema construtivo 
para o móvel; ou numa relação de parceria, 
onde o foco principal é a satisfação do 
cliente através de uma melhor experiência 
de compra, considerando todas as 
premissas em conjunto com o sistema 
construtivo da marcenaria.

Apesar de ser muito comum ver esses 
profissionais trabalharem em um 
mesmo projeto, eles nem sempre estão 
alinhados. Uma situação frequente é o 
arquiteto priorizar a estética e ignorar 
situações que prejudicam o marceneiro, 
como dificuldades na montagem do 
móvel, desperdício de materiais e 
queda no tempo de vida útil dos itens. 
Já o marceneiro se volta aos aspectos 
técnicos. Porém, uma comunicação 
eficiente entre eles minimiza esses 
detalhes e a possibilidade de problemas 
nos móveis é reduzida, isso porque a 
engenharia é pensada na concepção, 
o que facilita a montagem e o encaixe 
das peças. “O papel do arquiteto junto 
aos marceneiros é fundamental, 
tanto na questão da especificação de 
materiais, desde características técnicas 
de revestimentos até a aparência, como 
na combinação de cores. Hoje, grandes 
marcenarias já possuem profissionais 
atuando de forma conjunta ou até 
mesmo contratados internamente para 

este trabalho. A Pertech vê como muito 
positiva essa parceria, já que o nosso 
material, por se tratar de alta resistência, 
necessita de um trabalho acurado e 
detalhado no momento da aplicação”, 
declara Vanessa Sebenello, gerente de 
marketing da Pertech.

O marceneiro Hildebrando Camargo 
Sobrinho, cliente da Madegreen de 
Araranguá,  aprova o trabalho em parceria 
com escritórios de arquitetura. “Temos 
uma parceria há mais de cinco anos com 
a Kalinka Arquitetura, de Cocal do Sul. Já 
foram executados inúmeros projetos e 
a nossa relação comercial é excelente. 
Posso dizer o mesmo de outros 
arquitetos com quem já trabalhamos 
também, a diferença é que de forma 
esporádica, sem a mesma regularidade 
e volume de projetos, porém estamos 
sempre abertos a esse tipo de parceria”, 
revela o marceneiro da Camargo Móveis, 
de Criciúma (SC).

O arquiteto Glen Marcelo Finch sempre 
prioriza o trabalho junto a um profissional 
marceneiro em relação às lojas de móveis 
planejados. “Temos uma liberdade de 
escolha muito maior quando atuamos com 
um marceneiro. Especialmente nos dias de 
hoje, em que há uma grande diversidade de 
opções no sentido de cores, brilhos, texturas, 
entre outros detalhes que agregam valor ao 
projeto. Temos uma relação de profissionais 
com os quais trabalhamos frequentemente 
e o resultado é altamente positivo”, afirma 
o arquiteto da Glen Finch Arquitetura, 
de São Paulo.
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São muitos os casos de parcerias 
de sucesso entre marceneiros e 
arquitetos, que se organizam para 
trabalhar em conjunto e estabelecem 
um processo de trabalho com 
atividades complementares. “Sempre 
atuamos nessa forma de parceria. 
Aproximadamente 75% do volume 
dos nossos trabalhos vêm através da 
indicação de arquitetos. Eles nos trazem 
os projetos e aqui executamos, de acordo 
com o direcionamento dado por estes 
profissionais”, declara Cândida Gewehr, 
da Gewehr Indústria e Comércio de 
Móveis e cliente da Geração Madeiras, 
de Santa Cruz do Sul (RS).

Outra recomendação importante para 
obter sucesso na luta por espaço no 
mercado é a participação em Feiras do 
setor, já que esses eventos definem 
tendências que o segmento irá seguir. 
Neste ano já tivemos, em março, a 
17ª edição da Expo Revestir, realizada 
no Transamérica Expo Center, em 
São Paulo, e que ofereceu, entre 
as diversas atrações, uma série de 
palestras com arquitetos e designers 
nacionais e internacionais durante o 
Fórum Internacional de Arquitetura e 
Construção, promovido no encontro.

Ao longo do ano está ocorrendo também 
a CASACOR. O evento reúne anualmente 
prestigiados arquitetos, decoradores 
e paisagistas. Em 2019, são 18 praças 
nacionais: São Paulo, Bahia, Brasília, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio de 
Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina (Florianópolis e Itapema) e 
Ribeirão Preto. A mostra acontece ainda 
em quatro praças internacionais: Bolívia, 
Estados Unidos, Paraguai e Peru.

Tendo como tema Planeta Casa, a mostra 
esteve no Jockey Club de São Paulo entre 
28 de maio e 4 de agosto. Com nove 
semanas de duração, a principal edição 
da mostra apresentou 75 ambientes em 
mais de 15 mil m², unindo afetividade, 
sustentabilidade e muita tecnologia. 
O tema foi baseado na tendência 
de cada casa se tornar o universo 
particular do indivíduo. E, a partir dela, 
demonstrar atitudes afetivas para com 
a comunidade que nos rodeia. “É pensar 
de dentro para fora, começando pela 
nossa individualidade e nosso propósito 
como ser humano. Somente assim será 
possível enxergar o outro, como um 
elo no cuidado com o mundo”, explica 
Lívia Pedreira, Diretora Superintendente 
da CASACOR.

A mostra trouxe a ideia de repensar a casa 
não mais como um espaço físico, mas 
como um estado de espírito, que norteia 
as novas formas de morar. “Deixar a 
casa mais inteligente e organicamente 
integrada às inovações tecnológicas 
é uma das principais tendências 
encontradas nas últimas feiras, como a 
Semana de Design de Milão e a Maison 
et Object”, explica Pedro Ariel, diretor de 
conteúdo e relacionamento da CASACOR. 
“Temos visto diversos designers e 
profissionais do segmento trabalhando 
com materiais inusitados para alcançar 

efeitos tecnológicos”, complementa Cristina 
Bava, redatora-chefe da CASACOR.

A Duratex marcou presença na mostra 
pelo quinto ano consecutivo, em vinte 
ambientes, apresentando as novidades 
do seu portfólio. Pluralidade, versatilidade, 
beleza, cores e texturas dos painéis Duratex 
estiveram presentes em vários ambientes 
nessa edição da CASACOR São Paulo.

Com texturas sincronizadas, os padrões 
da linha Design foram escolhidos por 
vários arquitetos. Naomi Abe, que assina 
o projeto do “Living do Colecionador de 
Arte” especificou o padrão Nogueira 
Caiena para revestir parte das paredes 
do ambiente. Leo Shehtman optou pelo 
padrão Metrópole. Já a equipe da WM 
Arquitetura escolheu o tom acinzentado 
do padrão Arpoador. A madeira também 
está presente no projeto da “Loja 
Melbrushes”, de autoria da arquiteta 
Sharon Fliter.

Neste ano, ainda temos a High 
Design, feira de negócios focada em 
soluções para projetos de arquitetura 
e design de interiores residenciais e 
corporativos, que tem como expositores 
marcas comprometidas com padrões 
internacionais de qualidade em produtos, 
excelência em serviços e design autoral. 
O evento ocorre no São Paulo Expo entre 
21 e 23 de agosto.

O foco do trabalho de marceneiros e 
arquitetos se complementa. Quando 
estes profissionais estão alinhados, a 
soma dos dois pontos de vista garante um 
produto ainda mais atrativo e eficiente.  
No final, todos são beneficiados.

Living do Colecionador de Arte” projeto assinado por Naomi Abe

Sharon-Fliter

Linha Design da Duratex - WM Arquiteta
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O QUE ROLA NA SIM PARCEIRO EM FOCO

A tradicional Madeiramar está em festa. Estabelecida desde a 
sua fundação na cidade de Santos, litoral de São Paulo, a empresa 
acaba de completar 70 anos de história. Consolidada no mercado 
da Baixada Santista e exemplo de desenvolvimento, organização 
e criatividade, tornou-se solução na região para fornecer aos 
profissionais do ramo moveleiro um material com qualidade em 
tempo hábil.

Tudo começou com o Sr. Chaim S. Lebensztajn, que abriu a empresa 
como uma loja para venda de móveis. Com o passar do tempo, 
iniciou suas vendas diretamente com madeira, que era trazida do 
interior de São Paulo através de trens de carga.

Em 1992, Daniel Lebensztajn assumiu a loja, completando assim 
a sucessão familiar de primeira para terceira geração. Hoje, busca 
inovar, seguir tendências, modernizar seu estoque e trazer a 
madeireira para o século XXI.

Atendendo ao público marceneiro e também consumidor final, 
possui em linha mais de 8.500 produtos, variando de chapas 
de MDF, parafusos, maquinário, ferragens, pisos vinílicos, entre 
outros insumos.

De acordo com Daniel Lebensztajn, a empresa tem como norte 
a frequente capacitação dos funcionários para que os clientes 
tenham sempre um atendimento de ponta. “Nosso showroom 
passa por constantes modificações, visando a melhor exposição 
de nossos produtos. Também oferecemos uma ampla gama de 
serviços, que vai do corte via software das chapas que vendemos 
até a furação computadorizada, facilitando muito a vida do 
marceneiro ou do cliente comprador de nossos produtos”, afirma.

Parceira da Sim, enxerga a Rede como acolhedora desde o início.
Para Daniel, integrar uma Rede no ramo moveleiro traz visibilidade 
de mercado perante os fornecedores e, consequentemente, 
poder de compra. “Além disso, também nos traz informação, 
conhecimento e chance para troca de ideias com parceiros de 
outras localidades, que dificilmente conheceríamos, tais como: 
Victor, da Lab Madeiras; José, da Rondônia Madeiras; Adelar, da 
AN Scalabrin; Eloir, da Elosat; entre outros”, conclui.

Madeiramar
Avenida Senador Feijó, 160 – Centro – Santos/SP
Telefone: (13) 3234-6783

Madeiramar: vista da entrada da loja
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HISTÓRIA DO MARCENEIRO

Fundada em 2013, a JP Móveis Planejados – cliente da Norte MDF 
– se destaca pela experiência e solidez no mercado varejista de 
móveis planejados, sendo uma das mais tradicionais empresas da 
Região Metropolitana de Belém (PA).

Ao longo de quase seis anos de atuação no mercado, conquistou 
a confiança de seus clientes e o reconhecimento do setor como 
referência de estilo, bom gosto e sofisticação. “Entrei para 
este ramo por sentir uma necessidade do mercado. Estudei 
novos conceitos, aprimorei as técnicas e investi em maquinário 
automatizado, o que me garantiu maior perfeição na fabricação dos 

móveis, proporcionando um produto com a mais alta qualidade e  
sofisticação ao cliente”, declara Jeferson Pampolha.

Instalada em uma área de aproximadamente 500m², atualmente 
a empresa conta com a colaboração de 12 profissionais, entre 
funcionários fixos e prestadores de serviço que auxiliam no 
desenvolvimento, execução e instalação dos projetos.

Com uma diversidade de padrões de acabamento, centenas de 
acessórios e detalhes exclusivos, a JP Móveis Planejados tem uma 
linha completa de móveis para Cozinhas, Dormitórios, Closets, 
Home Theaters, Home Offices, Áreas de Serviço, Banheiros, 
Ambientes Comerciais e Corporativos. “Todas as nossas máquinas 
são automatizadas e nosso volume de produção está em torno de 
250 chapas e 3.500 cortes por mês”, comemora Jeferson.

JP Móveis Planejados
Endereço: Rodovia Mario Covas, rua C, nº 4 - Coqueiro, Ananindeua.
Telefone: (91) 3346-1303

Cliente Norte MDF
Endereços: Avenida Pedro Álvares Cabral, 4200, Marambaia, Belém.
Estrada da Providência, 804, Coqueiro, Ananindeua.
Passagem Sexta Linha, 100 B - Tenoné, Belém.
Telefones:  (91) 3351-6006 / 3351-7007 / 3235-3672 / 3295-4709

VEM AÍ, mais um aplicativo de 
treinamento, o CORRIDA SAYERLACK.

Um modelo inovador, dinâmico e descontraído de aprimorar 
o conhecimento dos produtos Sayerlack e facilitar a indicação 
de tintas e vernizes para o consumidor de acordo com a sua 
necessidade!

FAÇA O DOWNLOAD DO CORRIDA SAYERLACK 
E PARTICIPE DO TREINAMENTO!

Disponível no Google Play e na Apple Store 

JP MÓVEIS PLANEJADOS:
conceito, modernidade e 
sofisticação

Alguns dos projetos sob medida desenvolvidos pela JP Móveis Planejados
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HISTÓRIA DO FORNECEDOR

Fundada em 1984 como uma pequena 
madeireira, com 15 funcionários e uma 
produção de 150m3 por mês, a Guararapes 
é hoje uma das maiores referências do setor 
em toda a América Latina.

Operando com três unidades fabris, a 
empresa ampliou sua estrutura em 2016 

para atender à crescente demanda do 
mercado interno e externo e conta hoje com 
uma linha de produção com capacidade 
total de 900 mil m³/ano em painéis MDF e 
compensados.

Investimento permanente em qualificação, 
expansão, tecnologia e modernização do 
parque industrial fez da Guararapes uma 
empresa de destaque internacional, com 
garantia de qualidade para atender às 
exigências dos mercados nos mais de 60 
países para onde exporta seus produtos.

Em seu planejamento estratégico, a 
Guararapes emprega um conceito que 
se reverte em vantagem operacional: a 
sinergia entre suas unidades localizadas em 
Caçador (SC), Palmas (PR) e Santa Cecília 
(SC) –, com uma ação de otimização da 
matéria-prima, ampliando o aproveitamento 
dos resíduos industriais dentro de uma 
política de desenvolvimento sustentável, 
buscando na prática a responsabilidade 
ambiental. “Para a Guararapes, crescimento 
e inovação só têm valor quando promovem 
desenvolvimento sustentável, preocupação 
com o meio ambiente e responsabilidade 
social. Todas as unidades trabalham juntas 
no respeito e preservação da natureza”, 
declara o gerente de marketing da empresa, 
Humberto Oliveira.

Dessa forma, a Guararapes conquistou 
a certificação FSC – Forest Stewardship 
Council (Conselho de Manejo Florestal), 
selo que atesta que a madeira utilizada 
na fabricação de seus produtos é 
proveniente de florestas manejadas 
de forma ambientalmente adequada, 
economicamente viável, socialmente 
benéfica e de outras fontes controladas. 
“Nossa responsabilidade social é pautada 
em diretrizes e estratégias que beneficiam 
a comunidade local a partir de diversas 
ações e programas na área de educação, 
esporte, cultura, desenvolvimento social e 
econômico. O objetivo é garantir a integração 
e o bem-estar, colocar as pessoas em 
primeiro lugar e proporcionar um futuro 
melhor à sociedade”, resume Humberto.

Quanto à parceria estabelecida junto à Rede 
Sim, o gerente de marketing da Guararapes 
considera essa relação comercial ainda em 
fase de consolidação. “Tem muito a crescer 
e se fortalecer, proporcionando aos clientes 
e parceiros produtos de alto valor agregado, 
serviços, workshops, ofertas e informações 
relevantes para capacitação e fortalecimento 
de toda a cadeia. Estamos entusiasmados 
com os resultados que temos colhido com 
esta parceria SIMSacional”, finaliza.

GUARARAPES: 
MOVIDOS PELA 
FORÇA DA 
NATUREZA

Vista aérea de uma das unidades da Guararapes
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PLU
RAL

COLEÇ ÃO

4 PADRÕES 
INSPIRADOS
EM PEDRAS.
4 OPORTUNIDADES 
DE DEIXAR
SEU CLIENTE
SEM PALAVRAS.

A Coleção Plural trouxe 4 novos padrões em painéis de MDF com o estilo marcante

das pedras. Todos eles contam com a tecnologia Ultra Premium, que confere resistência

à umidade, perfeitos para ambientes como banheiros, cozinhas e áreas de serviço.

Projeto com a beleza e imponência das pedras e a praticidade do MDF é só com

a Coleção Plural da Duratex. Disponível em toda a Rede SIM.

duratexmadeira.com.br • 0800 770 3872

DuratexMadeira duratex_pisosepaneis DuratexMadeira


