
 

Empresa amplia presença no mercado de artigos esportivos 
Cipatex® oferece materiais para vários tipos de esportes de combate 

 
Com a força do mercado de equipamentos e artigos esportivos, a Cipatex®, líder em 

revestimentos sintéticos, aposta no setor com a produção de materiais para confecção de 

luvas de diversas modalidades de lutas, como boxe e artes marciais, saco de pancada, 

caneleira e outros produtos.  

A popularização das artes marciais nas academias nos últimos anos impulsionou a venda de 

artigos direcionados à pratica, o que levou a Cipatex® a oferecer diversos tipos de 

revestimentos para confecção dos produtos, como Facto Med, Facto Fit e Pevecron. “Devido 

ao aumento no número de modalidades e demanda por materiais voltados ao esporte de 

combate, a empresa ampliou as opções para atender o mercado”, Luis Spezzotto, gerente 

de produtos da Cipatex®. 

 

 

Para luvas de Muay Thai, Taekwondo e Karatê, as empresas especializadas costumam optar 

pela linha Facto Med, revestimento de alta durabilidade produzido em poliuretano aplicado 

sobre reforço 100% poliéster reciclado, que conta com proteção antibacteriana que 

evita a proliferação de microrganismos e controle de odores. O Pevecron, material em 

PVC disponível em 19 cores, também pode ser usado para a confecção dos artigos, 

além de luvas de boxe, bate soco e caneleira, assim como o Facto Fit, desenvolvido em 

PU. “A diversidade de cores e o conforto proporcionado pelos materiais estão entre os 

principais atributos das linhas de revestimentos da Cipatex® para setor”, reforça 

Spezzotto. 

 



 

Além de materiais para esportes de combate, a empresa também oferece 

revestimento para confecção de luvas de goleiro, que conta com acabamento que 

proporciona maior aderência no contato com a bola.  

Sobre o Grupo Cipatex®  
Há 53 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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