
 

Decorelli® lança novas estampas de toalhas de mesa 

A Cipatex® apresenta quatro novas estampas de toalhas de mesa da marca Decorelli®. Frutas, 

flores, pimenta e café inspiram os lançamentos que chegam para decorar e facilitar o dia a dia na 

cozinha, sala de jantar e área de churrasqueira das famílias brasileiras.  

Para celebrar o outono, considerada a estação das frutas, a estampa “Pomar” apresenta imagens 

de morango, uva e limão em meio a flores. Para melhor aproveitamento da toalha na mesa, a 

versão foi desenvolvida sem barrado. 

 

Com fundo xadrez preto e branco, a estampa “Pimentas” traz a espécie dedo de moça nas 

colorações verde e vermelho, ideal para os amantes de tempero.  

 



Com textura que remete à renda e buquês de rosas vermelhas, a estampa “Requinte” foi 

produzida sem fundo, no material transparente cristal brilhante.    

Para começar bem o dia, a versão “Matinal” faz um convite para tomar o café da manhã com 

estilo entre xícaras, bules e palavras como cappuccino, expresso e leite. Em tonalidades bege e 

marrom, a toalha conta com barrado em listras.  

As toalhas da linha Decorelli® são encontradas em três variantes: Decorelli térmico, que auxilia no 
isolamento térmico e resiste até 90 graus, protegendo os móveis do contato direto com objetos 
demasiadamente quentes; Decorelli com reforço, filme de PVC com reforço em não tecido 100% 
poliéster; e Decorelli sem Reforço, ideal para cobrir os móveis e proteger da sujeira, umidade e 
arranhões. O material é comercializado em metros com largura de 1,40 m. A coleção completa da 
marca está disponível no site: www.decorelli.com.br. 
 

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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