
 
 

Cipatex® apresenta novas estampas, cores e texturas na ForMóbile 
A nova coleção da empresa acompanha tendências europeias apresentadas nas feiras de Milão e Valência 

   
A Cipatex®, líder na fabricação de revestimentos sintéticos, lança sua nova coleção durante a 7ª 
ForMóbile – Feira Internacional de Fornecedores da Indústria Madeira e Móveis, que ocorre entre os 
dias 26 e 29 de julho, das 13h às 20h, no Pavilhão Anhembi, em São Paulo.  A empresa traz novidades 
em estampas como postais, folhagens e formas 
geométricas, além de acabamentos que remetem ao 
couro, e tonalidades que possibilitam inúmeras 
combinações e seguem tendências internacionais de 
decoração. Materiais com tecnologia de impressão 
digital também estarão presentes no evento.  
 
Em um estande ambientado de 90 m², localizado na 
rua H, a Cipatex® apresenta os lançamentos indicados 
para sofás, cadeiras, pufes, poltronas, cabeceiras de 
cama, entre outros estofados. A cartela de cores da 
nova coleção passeia por tons neutros, terrosos, 
pastel e intensos. Entre as novidades estão o cobalto, 
verde musgo, bordô, fendi, terracota e wengue.  
 
Com visual de couro, gravação suave e acabamento 
atanado, a Cipatex® lança o “Corano Uruguai”, em 

dez opções de cores. “Devido ao tamanho dos 
grânulos, que são menores, o material valoriza o 
móvel por sua delicadeza”, comenta Luis 
Spezzotto, responsável pelo desenvolvimento de 
produtos para linha moveleira da empresa.   
 
Com aspecto de tiras entrelaçadas, a empresa 
apresenta a nova linha “Corano Rústico”, 

desenvolvida em seis cores, como vinho, preto e marrom. O material pode ser usado individualmente 
na peça ou em composê com um revestimento liso.  
 
Indicado para cabeceiras de cama e cadeiras de sala de jantar, o “Corano Matelassê”, com visual de 
alto relevo, dando um efeito alcochoado, garante sofisticação e estilo ao ambiente. O material 
também recebeu um acabamento perolizado.  
 
Em meio aos estampados, surge o “Corano DT Flores de Lotus”, disponível em seis variantes, com 
fundo branco ou bege.  
 
Para quem gosta de viajar e deseja ter um ambiente descontraído, a empresa apresenta dois 
lançamentos. Com símbolos e monumentos de países como França, Rússia e Estados Unidos, surge o 
“Corano DT Press”. Já a linha Postagem, traz selos postais de diversos cantos do mundo, em quatro 
variantes de cores. 



Novidades em Estampas Digitais 
 
Para ambientes externos, a Cipatex® oferece a linha 
“Corano DT Garden”, em estampa digital de folhagens de 
areca bambu, em seis variantes. O material conta com 
acabamento Nautic Plus®, resistente a intempéries, e 
proteção antibacteriana Microban®, eficaz contra 
bactérias e fungos, causadores de manchas, odores 
desagradáveis e deterioração. A tecnologia empregada 
permite que o revestimento seja usado em varandas, 
sacadas e arredores de piscinas.  
 
Muito usado no mundo da moda, os quadrados de pontas 
alongadas que se aproximam do xadrez e lembram 
pegadas de aves aparecem com força na decoração. A 
estampa “Pied-de-poule”, que significa pé de galinha, 
combina com os mais variados estilos, fazendo parte dos 
ambientes mais modernos até os mais retrôs. 

 
O “Tribal Garden”, que mistura folhagens e traços 
geométricos, pode ser usado em uma peça de 
destaque. Seguindo a tendência de estampas étnicas, 
surge o “Chevron” e o “Tie Dye”. Outra opção para 
um visual descontraído e jovial é a “Caveira”, 
estampada em meio a losangos.  
 
“A nova coleção da Cipatex® foi desenvolvida com 
muita pesquisa para atender um mercado cada vez 
mais exigente, que busca produtos inovadores e 
versáteis. A proposta dos lançamentos é permitir a 
criação de peças personalizadas, a partir da 
combinação da sua gama de cores, estampas e 
texturas”, finaliza Spezzotto. 
 
 

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, a Cipatex® conta com cerca de 
1.400 colaboradores distribuídos em cinco plantas industriais. 
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