Toalha de mesa cria clima de arraial na decoração
A época de festas juninas se aproxima e para entrar no clima caipira, além de receitas
típicas e quadrilha, é preciso pensar na decoração do ambiente. Bandeirinhas e balões
são sempre bem vindos, mas o uso de toalhas de mesa na estampa xadrez ou de
elementos que remetam à roça pode fazer toda a diferença e o cenário ficará ainda
mais convidativo para o arraial.
A Cipatex®, por meio da marca Decorelli®, oferece ao mercado toalhas em PVC em
diversas estampas para compor a festança. O xadrez aparece na versão Chessmate nas
cores preto, azul, verde e vermelho. Nas mesmas cores, flores e quadrados se
misturam na estampa Tavern.

Versão Chessmate da marca Decorelli
Para entrar ainda mais no clima caipira, que tal unir o xadrez com imagens de animais
presentes no ambiente rural? Uma das opções é a estampa Roça, onde galinhas
aparecem como personagem principal.

Estampa Roça

Já na versão Cocoricó, galos e galinhas surgem no barrado em uma toalha que mistura
as cores verde e vermelho.

Estampa Cocoricó
Além de decorar o ambiente, as toalhas de PVC também conferem praticidade,
impermeabilidade e facilidade na hora da limpeza. Nem precisa se preocupar com as
possíveis manchas do molho do cachorro quente ou cuscuz, basta passar um pano
úmido para remover a sujeira.
As toalhas 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; 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 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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