Linha Decorelli leva clima de outono para sua mesa
A estação das frutas é inspiração para incrementar a decoração da cozinha
Para entrar no clima do outono, que tal decorar a cozinha ou a sala de jantar com
estampas de frutas? A Cipatex®, líder em revestimentos sintéticos, traz uma linha de
toalhas que vai levar ao ambiente um toque a mais da nova estação. Nas versões para
compor a mesa aparecem a cereja, a maçã, a banana, o morango, entre outros.

Toalha de mesa da linha Decorelli na estampa Cereja

As toalhas da marca Decorelli são ideais para proteger os móveis do contato direto
com objetos demasiadamente quentes. Produzidas em filme de PVC e reforço em não
tecido 100% poliéster, resistem até 90 graus.

Toalha de mesa da linha Decorelli na versão Patchwork Maçã

A linha também conta em sua composição com uma manta produzida com garrafas
PET recicladas. A medida reduz impacto ao meio ambiente, já que cada metro linear da
manta é produzido com 15 garrafas, evitando assim seu despejo na natureza. O
material é comercializado em metros com largura de 1,40 m. A coleção completa da
marca e os locais de revenda estão disponíveis no site: www.decorelli.com.br.
Sobre o Grupo Cipatex®
Há 51 anos o Grupo Cipatex® oferece ao mercado soluções confiáveis e inovadoras em
revestimentos sintéticos e não-tecidos, buscando sempre uma posição de vanguarda,
com responsabilidade social e ambiental. Criada em 1964, a companhia se diversificou
constantemente e hoje conta com uma linha de produtos que atende aos setores de
calçados, piscinas, bolsas e acessórios, utilidades domésticas, construção, móveis,
vestuário, automóveis, esporte e lazer, brindes, material escolar e comunicação visual.
Por essa dedicação tornou-se líder na fabricação de revestimentos sintéticos. Ao todo,
o grupo conta com cerca de 1.400 colaboradores distribuídos em cinco plantas
industriais.
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