
 
 

Cipatex® lança coleção “Patchwork” para calçados femininos na 
Fimec 

 
A Cipatex®, líder em revestimentos sintéticos, lança sua coleção primavera-verão 2017 de 
laminados para calçados femininos “Patchwork” durante a Fimec (Feira Internacional de Couros, 
Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes). O 
evento ocorre entre os dias 15 e 17 de março na Fenac, em Novo Hamburgo/RS.  

 
No estande, localizado no Corredor B/C - 
Pavilhão 1, a empresa apresenta novidades em 
laminados desenvolvidos em PU e PVC. Na 
nova coleção, a Cipatex® abusa das cores e 
texturas, levando personalidade aos produtos. 
Os materiais seguem tendências mundiais e 
passam por estampados, foscos, acamurçados, 
metalizados e envernizados. “Além da 
multiplicidade de texturas, as tonalidades 
vibrantes, como o laranja, turquesa e 
vermelho, aparecem com força”, afirma 
Leonardo Vieira, gerente de produtos da 
empresa.  

A estampa animal print, que continua em alta na próxima temporada, surge no laminado “Urutu”, 
que remete à cobra com efeito de verniz. Com efeito metalizado, a empresa apresenta o “Kenzo”, 
além do “Anacond”, que conta cores mais foscas. Já o crocodilo marca presença no “Nilo”, um 
material bitonado fosco que lembra muito a pele do réptil.  
 
Com aspecto metálico, aparece o “Matelassê”, com gravação em alto-relevo. Com tiras 
entrelaçadas, a empresa leva o “Sparta Taurus” e o “Transfer Taurus”, em tonalidades como ouro, 
bege e marinho. Na linha dos vernizes, foram desenvolvidos o “Brilliancy”, em 13 cores, e o 
“Vitral”, com o verniz em profundidade. Do floater suave à textura de cabra, surgem o “Parigi”, 
“Triunph” e “Stocolm”. 
 
As novidades na paleta de cores da nova coleção ficam por conta do porpora (rosa intenso), 
cobalto (tonalidade de azul) e canário (tom de amarelo). “As cores vivas da primavera-verão 
combinam entre si e possibilitam um uso ilimitado de um perfeito patchwork”, comenta Vieira.  
 

Empresa desenvolve laminado inovador com termoadesivo  
 
A linha esportiva e casual da Cipatex® traz o conceito da versatilidade, com superfícies que 
transitam entre o fosco e o brilhante, com visual que vai do rústico ao tecnológico e efeitos de 
profundidade e movimento.    
 

Sapatilha com cabedal “Transfer Taurus” 



Para calçados esportivos, a Cipatex® apresenta o Expanflex Termo Ad., que conta com adesivo hot 
melt termoativo desenvolvido com 
exclusividade pela Cipatex®. A tecnologia 
aplicada diminui o peso do calçado final e 
otimiza o processo fabril, já que  o laminado 
misto de PU e PVC ou somente de PVC chega 
pronto para o uso em sua produção.   
 
O material passou por testes rigorosos ao ser 
exposto à umidade relativa do ar de 95% e 60 
graus por um período que representaria sete 
anos. Neste conceito, a primeira gravação 
produzida foi o “Oahu”, que combina o efeito 
de semibrilho à estampa que remete a 
semente. 
 
Ainda na linha esportiva, o laminado “Camo Denver” ganha uma gravação diferenciada com a 
forma hexagonal dos favos de mel em meio a triângulos, proporcionando um estilo moderno e 
personalizado ao tênis.  
 
Com grande variedade de cores, a coleção esportiva passeia por tonalidades neutras, como preto 
e cinza, e vibrantes, como pink, amarelo-limão e laranja.  
Na linha casual para calçados masculinos, a empresa leva laminados com características que se 
aproximam ao couro e superfícies diferenciadas, como aspecto desgastado e visual amassado, 
como é o caso do “Montpellier”.  
 
Com alta resistência à abrasão, a Cipatex® apresenta o “Sportbuk”, um material nobucado rústico 
que conta com efeito escrevente. Com aspecto tridimensional e textura que remete ao tecido, a 
empresa lança o laminado “Punto”. Com visual manchado e fosco, aparece o “Napoli”, 
desenvolvido em 12 cores, como oliva, rato e bordô.  
 
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, a Cipatex® conta 
com cerca de 1.400 colaboradores distribuídos em cinco plantas industriais. 
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Tênis conta com o laminado termoativo 
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