Estilos musicais inspiram novo revestimento da Cipatex®
Para muitos, a paixão pelo rock, blues e pop vai além da música e vira um estilo de
vida. As estampas que remetem aos gêneros musicais não estão presentes apenas em
acessórios e vestuário, mas aparecem na decoração da casa, seja na sala, no quarto e
até na cozinha. Atenta à tendência e inspirada nos ritmos musicais, a Cipatex® lança
uma nova linha de revestimentos sintéticos que pode ser utilizada em puffs, poltronas,
cabeceiras de cama, cadeiras, tubulares e bolsas.

O revestimento Cipaflex® que leva o nome “Rock” com gravação maranello foi
desenvolvido em cinco variantes nas cores vermelho, preto, marrom, azul e bege. As
tonalidades intercalam entre o fundo e a escrita. Segundo Luis Spezzotto, gerente de
produtos do setor moveleiro da Cipatex®, as novas versões atendem principalmente o
público jovem e irreverente. “A estampa pode dar um toque especial na decoração e é
ideal para deixar o ambiente descontraído e despojado”, comenta.

O novo material também pode ser uma boa opção para decorar casas de show e bares
que acompanham os estilos musicais.
Sobre o Grupo Cipatex®
Há 52 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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