Revestimentos da Cipatex® decoram cenário e festas do
Power Couple Brasil
Os revestimentos da Cipatex® compõem o cenário e as festas do reality show “Power Couple
Brasil”, exibido pela Rede Record. Os produtos podem ser vistos na parte interna e externa da
casa em sofás, almofadas, banquetas e pufes. Até pneus ganharam uma nova função com os
materiais da empresa. Na primeira festa do programa, intitulada “Boas Vindas”, os acessórios
se transformaram em assentos e peças decorativas.

As banquetas na cor preta também deram um ar despojado à decoração da festa, que também
contou com tambores e peças de metal.
A quarta temporada do programa conta com a apresentação de Gugu Liberato, onde 13 casais
são desafiados com provas e na convivência. O reality reúne famosos, entre cantores,
dançarinos, humoristas, ex-BBBs e uma atleta, em uma casa localizada em Itapecerica da Serra,
na Grande São Paulo.
Revestimentos das linhas Corano® e Facto® em diversas texturas e cores, com ocre, terracota,
cinza, asfalto, vinho, laguna e verde dão um toque especial aos ambientes da casa. Em uma das
salas, as almofadas revestidas com os materiais da Cipatex® complementam a decoração do
ambiente.

Na área externa da mansão, em torno da piscina, o colorido das almofadas garante um charme
a mais às espreguiçadeiras e outros móveis do espaço.

Os revestimentos da Cipatex® também serão utilizados em festas promovidas ao longo do
reality para os casais. A quarta temporada do programa deve ficar ao ar até julho.
Sobre o Grupo Cipatex®
Há 55 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 1.200 colaboradores distribuídos em cinco
plantas industriais.
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