
 

 

Cipatex® marca presença na maior feira calçadista da 
Colômbia 

Empresa participa do evento por meio do projeto By Brasil Components and Chemicals  
 

Entre os dias 8 e 10 de fevereiro, a Cipatex® participa da International Footwear & 
Leather Show e Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología 
(IFLS+EICI) – um dos principais eventos do setor coureiro calçadista da América Latina, 
que ocorre em Bogotá, na Colômbia. 
 
A empresa estará presente no evento por meio do projeto By Brasil Components and 
Chemicals - uma ação de incentivo às exportações realizada pela Associação Brasileira 
de Empresas de Componentes para Couro, calçados e Artefatos (Assintecal), em 
parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil). Além da Cipatex®, cerca de 30 indústrias brasileiras participarão da feira pelo 
programa.  
 

 
Cipatex® apresenta laminados da nova coleção Summercation 

 
A Cipatex® leva para o evento os lançamentos da coleção “Summercation” para a 
temporada primavera-verão 2018 em laminados para calçados femininos, masculinos 
e esportivos. A tendência do glitter, metalizado e holográfico aparece com força entre 
as novidades da empresa. Na linha animal print, um dos destaques é o “Nilo Flower”, 
material que mistura o crocodilo em cores vivas e estampa floral.  
 
Na feira, a empresa também apresenta os demais materiais de linha, além de 
laminados para calçados de segurança e produtos livres de ftalatos, usados como 



plastificantes para as resinas de PVC, para torná-las flexíveis e macias, mas que sofrem 
restrições em alguns países.  
 
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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Alfapress Comunicações 
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fabiana.groppo@alfapress.com.br 
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Coordenadora de Comunicação 
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