
 
 
 

Cipatex® lança Autolinea Pass para setor de veículos 
 
A Cipatex®, líder em revestimentos sintéticos, lança nova linha de produtos para 
atender o mercado automotivo. Desenvolvido para pisos de veículos de passeio, 
ônibus, kombis e vans, o Autolinea Pass conta com estrutura compactada com cristal 
de proteção que confere durabilidade, alta resistência ao desgaste das estampas e 
facilidade de limpeza.   
 
O laminado de PVC plastificado reforçado com tela mista de poliéster e algodão (Tela 
Mandragoa) foi desenvolvido nas cores preto, cinza e branco, além de contar com 
diversas opções de estampas, como Tuffing e Gravier.  O produto atende a resolução 
número 498 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito)  de 2014, que estabelece que 
os materiais empregados nos revestimentos internos de veículos nacionais ou 
importados fabricados, transformados ou adaptados deverão apresentar velocidade 
de propagação de chama de, no máximo, 100 (cem) milímetros por minuto. 
 

 
 



 
Autolinea conta com diversas opções de estampas 

 
A nova linha complementa o portfólio da Cipatex® para o segmento automotivo. A 
empresa já produz o Autocron, revestimento para bancos e laterais de veículos, além 
de laminados para tetos e porta pacotes.  
 
De acordo com o gerente comercial automotivo da Cipatex®, Everton Thomaz, o 
mercado automotivo é estratégico para empresa e o objetivo com a desenvolvimento 
de novos materiais é oferecer aos fabricantes de veículos o maior número de opções 
de produtos. “Uma das principais perspectivas com o lançamento da nova linha é 
consolidar a atuação da empresa no segmento de ônibus”, comenta Thomaz.  
 
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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