
 

Cipatex® apresenta novos revestimentos da linha Office  
Cartela de cores oferece versatilidade à decoração de ambientes corporativos  

 
A Cipatex®, líder em revestimentos sintéticos, amplia seu portfólio e lança 

novos produtos da linha Office. O Pevecron foi desenvolvido na gravação 

Fox, onde pequenos grânulos conferem leveza a cadeiras e poltronas 

utilizadas em ambientes corporativos. 

 
O material está disponível em 19 cores, desde tons básicos e neutros, 

como preto, bege, palha e cinza, até os mais intensos, como vermelho, 

laranja, verde, royal, roxo e pink. “A cartela de cores atende aos mais 

variados estilos, possibilitando inúmeras combinações ao escritório, seja o 

ambiente clássico ou mais despojado. Os revestimentos também surgem 

como boa opção para quem pretende ter um espaço para trabalhar em 

casa e quer criar uma harmonia entre os demais ambientes da residência”, 

comenta Luis Spezzotto, gerente de produtos do setor moveleiro da 

Cipatex®. 

 



Entre as vantagens do revestimento estão a praticidade e facilidade de 

limpeza, recomendado para locais de grande fluxo, além do conforto que 

o material proporciona à cadeira, poltrona ou outro tipo de estofado.  

 

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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