
 

Outono inspira decoração 
 
O verão se despede e o outono chega com a expectativa de um clima mais ameno e inspirador. Que tal 
decorar a casa com elementos que lembram a natureza, com tonalidades, estampas e texturas com ares da 
nova estação? 
 
 A Cipatex®, líder em revestimentos sintéticos com atuação no setor moveleiro e decoração, dá dicas para 
deixar o ambiente convidativo para a nova temporada.  Nesta época, as folhas das árvores mudam de cor e 
o verde se reveste de outras tonalidades como laranja, marrom, amarelo e vermelho. Os tons terrosos 
encontrados nas folhas secas e nos galhos servem de inspiração e podem ser o ponto de partida. Em uma 
sala, por exemplo, podem ser utilizados em revestimentos para sofás, poltronas e almofadas.  
 

 
 

 
 

As tonalidades também ficam interessantes em outros objetos como baús, pufes e cabeceiras de cama.  
 

 
 



Considerada a estação das frutas, o outono também pode ser lembrado em estampas de toalhas de mesa.  

Entre as opções da linha Decorelli está a versão “Pomar”, com imagens de morango, uva e limão 
em meio a flores. 

 
 

A maçã, uma das frutas típicas da estação, aparece na estampa “Patcwork”. A fruta também surge 
na versão “Quitanda”, que também destaca a laranja, banana, cereja e abacaxi. 
 

 
 

 
 

Sobre o Grupo Cipatex® 
Há 54 anos o Grupo Cipatex® oferece ao mercado soluções confiáveis e inovadoras em revestimentos 
sintéticos, 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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