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2020
Foram feitas 2.380 entrevistas com lojas pequenas e médias multicate-

gorias que resultaram em 16.660 votos para o Top Of Mind Revenda 
Construção. 

As participações das regiões foram: Sudeste: 51%; Sul: 21%; Nordeste: 19%, e 
Centro-Oeste: 9%.

Esta edição digital, com as 10 empresas mais votadas, publicadas em ordem 
alfabética, apresenta os 9 segmentos com 77 categorias. Na publicação im-
pressa, que circulará no início de junho, ainda teremos os mais votados nas 
categorias Melhor Veículo de Carga e Atacadistas/Distribuidores.

O que mais chamou a atenção das pesquisadoras do Grupo Revenda, por 
meio do nosso sitema de Inteligência de Mercado, foi a receptividade dos 
votantes. Quando informamos que a pesquisa Top Of Mind era da revista 
Revenda Construção, o carinho do responsável pelo voto foi grande e, pron-
tamente, se comprometia a votar.

Credibilidade é uma das nossas maiores bandeiras nas pesquisas realizadas ao 
longo do ano. E são várias.

Só assim podemos mapear o nosso mercado: ouvindo os revendedores de ma-
teriais de construção. Nosso mailing, com mais de 60.000 endereços físicos, 
nos permite ter um dos melhores banco de dados da imprensa especializada. 

Falamos com quem vende; quanto vende, e, para quem vende.

Vamos aos mais votados em cada segmento!
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ESQUADRIAS E FERRAGENS
 • BUCHA PARA FIXAÇÃO • PARAFUSO
 • CADEADO • PORTA E JANELA DE AÇO
 • ESPUMA DE POLIURETANO • PORTA E JANELA DE ALUMÍNIO
 • FECHADURA • PORTA SANFONADA DE PVC
 • FERRAGENS

FERRAMENTAS
 • BROCA • FERRAMENTA MANUAL
 • CORTADOR MANUAL DE    PARA JARDIM E AGRICULTURA
    REVESTIMENTO CERÂMICO • INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO
 • DISCO DIAMANTADO DE CORTE    A LASER
 • FERRAMENTA ELÉTRICA • MÁQUINA ELÉTRICA DE
 • FERRAMENTA MANUAL    BANCADA
    PARA CONSTRUÇÃO • TRENA

ITENS PARA BANHEIRO
 • ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO • CHUVEIRO ELÉTRICO
 • ARMÁRIO PARA BANHEIRO • LOUÇA SANITÁRIA
    DE MDF, BP, FF, OSB • METAL SANITÁRIO
 • ASSENTO SANITÁRIO • SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS

ITENS PARA COZINHA
•  ARMÁRIO PARA COZINHA EM
 MDF, BP, FF , OSB
•  FITRO E PURIFICADOR DE ÁGUA 
•  PIA DE MATERIAL SINTÉTICO

•  PIA E CUBA DE INOX
•  TORNEIRA ELÉTRICA
•  TORNEIRA DE METAL 
 PARA COZINHA

CATEGORIAS & SEGMENTOS



CATEGORIAS & SEGMENTOS
MATERIAL BÁSICO

•  BETONEIRA
•  CARRINHO DE MÃO
•  CIMENTO
•  IMPERMEABILIZANTE
•  MANTA ASFÁLTICA

•  TELA, TRELIÇA E ARAME RECOZIDO
•  TREHA DE PVC
•  TELHA DE FIBROCIMENTO 
 DE AMIANTO
•  VERGALHÃO

MATERIAL DE ACABAMENTO
•  ARGAMASSA
•  FOORO DE PVC
•  REJUNTAMENTO

•  REVESTIMENTO CERÂMICO /
 PORCELANATO

MATERIAL ELÉTRICO
•  DISJUNTOR
•  EXTENSÃO ELÉTRICA/
 FILTRO DE LINHA
•  FIO E CABO ELÉTRICO
•  FITA ISOLANTE
•  LÂMPADA FLUORESCENTE
 (COMPACTA E TUBULAR)

•  LÂMPADA DE LED
•  LUMINÁRIA
•  PINO ADAPTADOR DE TOMADA
•  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
•  TOMADA, PLUGUE  E INTERRUPTOR

MATERIAL HIDRÁULICO
•  CAIXA D’ÁGUA DE POLIETILENO
•  CISTERNA
•  MANGUEIRA PARA JARDIM
•  TORNEIRA DE PLÁSTICO
•  TORNEIRA DE ABS

•  TUBO E CONEXÃO DE COBRE
•  TUBO E CONEXÃO PARA 
 ÁGUA FRIA
•  TUBO E CONEXÃO PARA 
 ÁGUA QUENTE

TINTAS E ACESSÓRIOS
•  ACESSÓRIOS PARA PINTURA
•  COLA INSTANTÂNEA
•  CUPINICIDA
•  EQUIPAMENTO PARA
 PROTEÇÃO INDIVIDUAL
•  FITA CREPE
•  LIXA

•  ÓLEO DESENGRIPANTE 
 E ANTICORROSIVO
•  SILICONE
•  STAIN
•  TINTA PARA PAREDE
•  TINTA ESMALTE
•  TINTA SPRAY
•  TINTA EM PÓ A BASE DE CAL



ESQUADRIAS E FERRAGENS

BUCHA PARA FIXAÇÃO
• BEMFIXA
• CISER
• FISCHER
• IV PLAST / IVASA
• NEW FIX 
• PARAFIXAR
• TRIFIXI
• VALEPLAST
• VONDER
• WURTH

CADEADO
• 3F
• GOLD
• PADO
• PAPAIZ
• SOPRANO
• STAM
• VONDER

ESPUMA DE POLIURETANO
• AMAZONAS
• CHEMICOLOR/BASTON
• MUNDIAL PRIME
• SIKA
• TEKBOND
• TYTAN / SELENA
• VEDACIT OTTO BAUMGART
• WEBER QUARTZOLIT
• WORKER
• WURTH

FECHADURA
• 3F
• ALIANÇA METALURGICA
• AROUCA
• HAGA
• HELA
• MGM
• PADO
• PAPAIZ
• SOPRANO
• STAM

FERRAGENS
• GEDORE
• GERDAU
• GERDAU
• INCA METALURGICA
• PARABONI
• SIM FERRAGENS
• STAM 
• VONDER
• WORKER

PARAFUSO
• BELENUS
• BIGFER
• BOSCH
• CISER
• FISCHER
• JOMARCA
• MISTER
• NEW FIX
• VONDER
• WURTH

PORTA E JANELA DE AÇO
• CRV METALURGICA
• GRAVIA
• GRUPO RAMASSOL
• HAIALA
• HBG
• MGM
• SASAZAKI
• ULLIAN/ MECAL/LUCASA
• VITRALFER
• ZEMA

PORTA E JANELA  DE ALUMÍNIO
• ALUMASA
• ALUVID
• ESQUADROMIL
• GRAVIA
• GRUPO RAMASSOL
• HAIALA
• MGM
• QUALITY
• SASAZAKI
• ULLIAN

PORTA SANFONADA DE PVC
• ARAFORROS
• DUDA
• KEP
• MAIS PVC
• MULTILIT
• NOVO FORMA/FORTLEV
• PLASBIL
• POLISFORT/PLASTILIT
• PRECON
• TIGRE

Esta categoria concentra o maior número de segmentos, a saber: 
Bucha para Fixação; Cadeado; Espuma de Poliuretano; Fechadura; Ferragens; 
Parafuso; Porta e Janela de Aço; Porta e Janela de Alumínio; Porta Sanfonada de PVC.

22



ESQUADRIAS E FERRAGENS
BUCHAS PARA FIXAÇÃO 

CISER

LINHA DE BUCHAS CISER

A maior fabricante de soluções em fixação da América La-
tina obteve mais um prêmio: o Top 10 Revenda na categoria 
Buchas e Parafusos. A conquista comprova o quanto a Ciser 
se destaca em seu segmento, oferecendo cada vez mais exce-
lência ao longo dos seus 60 anos de atuação. Hoje, a empresa 
produz 27 mil produtos, distribuídos entre 503 linhas.

Uma delas é a Linha de Buchas, que oferece qualidade e 
segurança para diversas aplicações da construção civil, seja 
em substratos sólidos como colunas e vigas de concreto arma-
do ou em paredes vazadas e ocas, incluindo alvenaria e blo-
cos estruturais. As paredes edificadas em gesso acartonado 
(drywall) também contam com soluções exclusivas, que pos-
suem expansões laterais, formação de nós ou ambas.   

O último lançamento e também destaque da linha é a Bucha 
Ciser Extreme, a única universal de verdade, compatível com 
todos os tipos de parafuso. Produzida em poliamida de alta 

qualidade PA 6.6 (nylon), ela é ideal para cargas leves e médias. 
Com design inovador, o produto garante segurança na 

aplicação por meio de 4 vias de expansão, que funcionam 
tanto em substratos maciços quanto ocos. Outro diferencial 
é a sua flexibilidade de instalação, que permite a expansão, 
dobramento e nó, proporcionando mais versatilidade nas 
aplicações.

A novidade está disponível em caixa display, ideal para ex-
por sobre o balcão, trazendo mais praticidade para o negócio 
e melhor custo x benefício para os clientes. 

Entre os segmentos da Ciser estão o agronegócio, automoti-
vo, construção civil, eletroeletrônico, energia solar, estruturas 
metálicas, hidráulica, moveleiro, óleo e gás, químicos e muitos 
outros. Todos eles são desenvolvidos com base na tecnologia 
e inovação, com linhas de produtos que são constantemente 
atualizadas, se tornando ainda mais completas.

www.ciser.com.br


ESQUADRIAS E FERRAGENS
CADEADO 

PAPAIZ

“É muito gratificante para Papaiz ser reconhecida pelos nossos clientes 

em relação ao produto cadeado, que é um de nossos carros-chefes, uma 

vez que ao longo dos 68 Anos de História da empresa sempre trabalhamos 

pautados em segurança e vanguardismo, construindo um sólido relaciona-

mento com o mercado.

Os nossos cadeados ditam tendências desde o início por serem robustos, 

seguros, com design inovador e seguirem todas as certificações exigidas 

pelo mercado. Além disso, os nossos produtos são produzidos com maté-

rias-primas de primeiríssima qualidade, com sistemas exclusivos de segu-

rança e tecnologia sempre atualizadas e inovadoras. A Papaiz tem um olhar 

para o futuro em fabricar produtos que agreguem o dia-a-dia do consumi-

dor, que levem conveniência e ao mesmo tempo segurança. ”

Claudio Papaiz - Diretor

https://www.papaiz.com.br/pt-br/


ESQUADRIAS E FERRAGENS
FECHADURA 

PAPAIZ

“Para Papaiz, o reconhecimento no quesito 

fechadura demostra o bom trabalho realizado 

nestes 68 Anos de História onde o nosso foco é 

a qualidade de nossos produtos, além da segu-

rança oferecida. Isso é muito satisfatório para 

nós, o que nos incentiva a oferecer cada vez 

mais soluções modernas e seguras.

Para isso, a empresa tem investido forte-

mente no segmento de fechaduras digitais. 

Além de ser uma tendência, esta já é uma rea-

lidade no dia-a-dia das pessoas, pois o produto 

oferece 100% de proteção com conveniência e 

tecnologia avançada. Na Papaiz você encontra 

qualidade, inovação e tecnologia.

As fechaduras digitais da Papaiz são refe-

rência no quesito qualidade e design. Os pro-

dutos da Papaiz são referência em produtos 

inovadores e exclusivos. Dessa forma, a em-

presa está sempre atenta aos desejos do con-

sumidor e está sempre à frente de seu tempo 

para ressaltar e garantir produtos que aten-

dam a união de conforto, tecnologia e prote-

ção. Tudo isso com responsabilidade ambien-

tal, ética e social”.

Claudio Papaiz - Diretor

https://www.papaiz.com.br/pt-br/


FERRAMENTAS

BROCA
• BOSCH 
• DIAMANTE AZUL 
• DORMER 
• IRWIN 
• MAKITA 
• STANLEY BLACK & DECKER 
• TRAMONTINA 
• VONDER 
• WORKER 
• WURTH

CORTADOR MANUAL DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO
• BOSCH 
• CORTAG 
• FAMASTIL 
• IRWIN 
• MAKITA 
• NORTON 
• STANLEY BLACK & DECKER 
• THOMPSON 
• VONDER 
• WORKER

DISCO DIAMANTADO  
E DE CORTE
• BOSCH 
• CORTAG 
• DIAMANTE AZUL 
• IRWIN 
• MAKITA 
• NORTON 
• STARRETT 
• TYROLIT 
• VONDER 
• WURTH

FERRAMENTA ELÉTRICA
• BOSCH 
• DEWALT 
• GAMMA 
• MAKITA 
• SKIL 
• STANLEY BLACK & DECKER 
• STIHL 
• TRAMONTINA 
• VONDER

FERRAMENTA MANUAL 
PARA CONSTRUÇÃO
• BOSCH 
• FAMASTIL/ FOXLUX 
• GUEPAR 
• IRWIN 
• PACETTA 
• PARABONI 
• SÃO ROMÃO  
• STANLEY BLACK & DECKER 
• TRAMONTINA 
• VONDER

FERRAMENTA MANUAL PARA 
JARDIM E AGRICULTURA
• DURIN 
• FAMASTIL 
• FUZIL 
• GARDEN 
• PACETTA 
• PARABONI 
• SÃO ROMÃO 
• TRAMONTINA 
• TRAPP 
• VONDER

INSTRUMENTO DE 
MEDIÇÃO A LASER
• BOSCH 
• EDA 
• FAMASTIL 
• IRWIN 
• MAKITA 
• SKIL 
• STANLEY BLACK & DECKER 
• STARRETT 
• TRAMONTINA 
• VONDER

MÁQUINA ELÉTRICA 
DE BANCADA
• BOSCH 
• CORTAG 
• DEWALT 
• FERRARI 
• IRWIN 
• MAKITA 
• SKIL 
• STANLEY BLACK & DECKER 
• TRAMONTINA 
• VONDER

TRENA
• ATLAS 
• CORTAG 
• FAMASTIL 
• IRWIN 
• LUFKIN 
• STANLEY BLACK & DECKER 
• STARRETT 
• THOMPSON 
• TRAMONTINA 
• VONDER

Produtos que têm grande pulverização no ponto de venda e que geram alta lucratividade. 
São eles:  Broca; Cortador Manual de Revestimento Cerâmico; Disco Diamantado e 
de Corte; Ferramenta Elétrica; Ferramenta Manual para Construção; 
Ferramenta Manual para Jardim e Agricultura; Instrumento de Medição a Laser; 
Máquina Elétrica de Bancada; Trena.
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ITENS PARA BANHEIRO

ACESSÓRIO PARA BANHEIRO
• ASTRA 
• CELITE 
• DECA 
• DOCOL 
• DUDA 
• FABRIMAR/TIGRE 
• HERC 
• ICO METAIS 
• LEÃO METAIS 
• LORENZETTI

ARMÁRIO PARA BANHEIRO 
DE MDF, PP OBS
• A. J. RORATO 
• ASTRA 
• BALCONI 
• COZIMAX 
• DURIN 
• FABRIBAM 
• GAAM 
• HERC 
• MGM 
• MÓVEIS SÃO JOÃO 

ASSENTO SANITÁRIO
• ALUMASA 
• AMANCO 
• ASTRA 
• DECA 
• DUDA 
• DURIN 
• HERC 
• ICASA 
• ROCA BRASIL 
• TIGRE

CHUVEIRO ELÉTRICO
• ASTRA 
• DURIN 
• ENERBRÁS 
• FAME 
• HYDRA 
• LORENZETTI 
• SINTEX  
• VÍQUA 
• ZAGONEL

LOUÇA SANITÁRIA
• BELIZE 
• DECA 
• DOCOL 
• ETERNIT 
• FIORI 
• GRUPO ROCA 
• ICASA 
• LORENZETTI 
• MARI LOUÇAS 
• SANTA CLARA

METAL SANITÁRIO
• ÁGUIA METAIS 
• ASTRA 
• DECA 
• DOCOL 
• ETERNIT 
• GRUPO ROCA 
• LEÃO METAIS
• LORENZETTI 
• TALITA METAIS 
• TIGRE/FABRIMAR
 
SISTEMA DE AQUECIMENTO 
A GÁS
• INOVA 
• KOMECO 
• LORENZETTI 
• RINNAI

Neste segmento, foram votadas as empresas com estes produtos:  
Acessórios para Banheiro; Armário para Banheiro de MDF, PP, OBS; Assento Sanitário; 
Chuveiro Elétrico; Louça Sanitária; Metal Sanitário; e Sistema de Aquecimento a Gás.
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ITENS PARA BANHEIRO
CHUVEIRO ELÉTRICO

SINTEX

A Sintex está muito honrada por, mais uma vez, estar entre 
as 10 marcas mais lembradas do Brasil na categoria chuveiro 
elétrico.

São 80 anos de história da marca e isso certamente nos con-
fere uma credibilidade pela qual zelamos todos os dias, para 
que possamos seguir conquistando novos lares brasileiros 
com toda a segurança, conforto e praticidade que a Sintex 
oferece.

O portfólio da marca traz ao revendedor desde opções eco-
nômicas com segurança e praticidade até produtos tecnológi-
cos, com forte atuação de engenharia, o que lhes proporciona 
mais uma vez economia, segurança e praticidade, além da tec-
nologia de ponta!

A empresa vem trabalhando nos últimos anos para trazer ao 
mercado sempre mais inovação tecnológica. Contamos com 

uma equipe de projetos e desenvolvimento de produtos que, 
nos últimos meses, tem trabalhado forte para tornar projetos 
em realidade. A equipe comercial por sua vez, vem com força 
total, trabalhando a marca de 80 anos junto ao mercado com 
a incumbência de mostrar essa nova face da Sintex. Nosso 
departamento de marketing tem trabalhado o link do off-line 
com o online, de forma gradativa, respeitando a história da 
marca e sua trajetória carregada de pioneirismo.

A direção da empresa está focada neste novo cenário que 
se apresenta e não tem medido esforços para seguir com sua 
tradição e pioneirismo. Tem buscado fortalecer o relaciona-
mento com seu público e com a sociedade em geral.

Por isso, mais uma vez, agradecemos a cada consumidor fi-
nal, a cada pessoa e a cada lar que, através dos nossos parceiros 
revendedores, confiam e consomem produtos da marca Sintex.

http://www.sintex.com.br


ITENS PARA BANHEIRO
LOUÇAS SANITÁRIAS

SANTA CLARA

POR QUE A SANTA CLARA  POR QUE A SANTA CLARA  
LOUÇAS SANITÁRIAS É TOP 10?LOUÇAS SANITÁRIAS É TOP 10?

• A Santa Clara busca sempre soluções imediatas para proble-
mas complexos e com pensamento criativo de toda a equipe 
sabe suportar as adversidades.

• A Santa Clara mantêm um relacionamento harmonioso com 
todos os parceiros e é o nome mais lembrado pelos consumi-
dores  quando o assunto é Louça Sanitária.

• A Santa Clara possui um austero controle de qualidade ofere-
cendo segurança, satisfação e glamour em todas as peças de 
seu portfólio.

• A Santa Clara sempre inova seus produtos com criatividade e 
diversidade nas cores de seus produtos proporcionando aos 
arquitetos e decoradores opções para viajarem em suas cria-
ções de ambientes.

• A Santa Clara Louças Sanitárias conta com uma equipe de 
representantes comerciais treinados e capacitados, tanto nas 
vendas dos nossos produtos, como na acomadação no inte-
rior da loja, expositores, gôndolas, e promoções!

• A Santa Clara tem como  maior argumento de venda a alta 
tecnologia em seu esmalte e a eficiência nas nossas bacias 
sanitárias, somos a única indústria cerâmica de louças sani-
tárias que usa o sifão de 50mm, proporcionando assim alto 
desempenho na descarga reduzindo o risco de entupimentos 
domésticos e trazendo economia no consumo de água.

• Fácil atendimento, giro rápido no PDV (ponto de venda), pe-
ças atrativas, atendimento personalizado e o jeito mineiro de 
ser nos coloca sempre como indústria TOP 10.

Tenha sempre Santa Clara em seu show room!!!

http://www.ceramicasantaclara.ind.br/novosc/


ITENS PARA BANHEIRO
METAIS SANITÁRIOS

TALITA

A Metais Talita com mais de 20 anos de atuação na fa-
bricação de torneiras, registros e acessórios para banheiro, 
conta hoje com uma das maiores e modernas indústrias do 
Brasil. Possuímos um parque fabril com mais de 30 mil me-
tros quadrados de construção e contamos com mais de 300 
colaboradores de forma direta e mais 300 indiretamente.

Nossa principal missão é fornecer produtos com qualida-
de e funcionalidade a nossos clientes, sempre obedecendo a 
rígidas normas de produção e qualidade.

E se falando em qualidade somos referência, todos nossos 
produtos são rigorosamente testados um a um, nos possibi-
litando oferecer uma garantia de 10 anos.

Possuímos o selo de qualidade do PBPQh, sendo este for-
necido pelo Ministério das Cidades, o qual para ser conquis-
tado passa por uma série de testes para então ser estampado 
em nosso portfólio de produtos.

A Metais Talita esta presente hoje em todo o território 
brasileiro, de norte a sul, contamos hoje com uma equipe de 
mais de 100 representantes espalhados por todos os estados, 
tudo isso para que você cliente possa adquirir produtos que 
irão fazer a diferença em sua obra.

Hoje a Metais Talita cresce anualmente sua produção 
e faturamento acima de todas as expectativas do mercado 
brasileiro, crescemos cerca de 15 % ao ano, fruto de muita 
dedicação de toda nossa equipe.

E não paramos por ai, queremos chegar ao topo e é pra lá 
que estamos seguindo a passos largos.

Isso é Metais Talita, uma das maiores e premiadas em-
presas do Brasil. Venha nos conhecer e faça-nos uma visita. 
Você irá se surpreender.

Vinícius Ruiz Simões, Diretor comercial

http://www.talitametais.com.br/


ITENS PARA BANHEIRO
SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS

RINNAI

OPORTUNIDADE PARA AUMENTAR O TICKET
 
Aquecedores de água a gás instantâneos são aparelhos capa-

zes de fornecer água quente para o banho e o uso em torneiras 
com muita eficiência e segurança. Pela possibilidade de vazão de 
água, pressão e controle de temperatura, existe um grande ga-
nho em termos de conforto para quem tem um aquecedor a gás.

Estes aquecedores de água são, na maioria das vezes, insta-
lados em imóveis que já foram projetados para o seu uso. Isso 
porque existem requisitos em normas técnicas a serem cum-
pridos, no tocante à rede hidráulica, rede de gás e caracterís-
ticas do ambiente como, por exemplo, aberturas de ventilação 
permanente.

Em imóveis já existentes que ainda não utilizam um sistema 
de aquecimento a gás, a instalação também é possível. No entan-
to, na grande maioria dos casos a adaptação exigiria intervenções 
para atender os requisitos da instalação. E isso se traduz em ne-

cessidades de materiais e componentes como, por exemplo, tu-
bulações apropriadas para o uso em água quente, tubulação de 
gás e acessórios (reguladores de pressão, registros), misturado-
res, metais, revestimentos, além dos acessórios necessários para 
a instalação do próprio aquecedor (duto de exaustão, terminal, 
conexões de água e gás)... a venda de um aquecedor a gás pode 
significar uma oportunidade de venda de muitos outros itens.

De modo inverso, para consumidores que já estão efetuando 
uma reforma no seu imóvel, ou pelo menos no banheiro, pode 
ser oferecido o aquecedor a gás como oportunidade para au-
mentar o conforto de sua instalação, novamente aumentando 
o ticket da venda. Só é necessário lembrar que em todos os 
casos, o serviço de instalação deve ser realizado somente por 
profissionais qualificados!

Conheça mais sobre aquecedores a gás e sobre a Rin-
nai, líder em vendas neste segmento no Brasil, acessando 
www.rinnai.com.br

https://www.rinnai.com.br/


ITENS PARA COZINHA

ARMÁRIO PARA COZINHA DE
MDF, BP, FF, OSB
• A. J. RORATO 
• ASTRA 
• BALCONI 
• COZIMAX 
• FABRIBAM 
• GAAM 
• MGM 
• MOVÉIS HB 
• MÓVEIS SÃO JOÃO

FILTRO E  
PURIFICADOR DE ÁGUA
• ACQUABIOS 
• COLORMAQ 
• DURIN 
• HERC 
• HIDRO FILTROS 
• IBBL 
• LORENZETTI 
• PLANETA ÁGUA 
• VÍQUA

PIA DE MATERIAL SINTÉTICO
• A. J. RORATO 
• BELLA PIA 
• DECORALITA 
• DURAFORT 
• DURALEVI 
• FIBRASOL 
• FIBROMAR 
• FORT MARMORE 
• SINTEC 

PIA E CUBA DE INOX
• A. J. RORATO 
• BRANOX 
• CLASSINOX 
• DURANOX 
• FORMINOX 
• FRANKE 
• GHELPLUS 
• PIANOX 
• TECNOCUBA 
• TRAMONTINA

TORNEIRA ELÉTRICA
• DURIN
• FAME 
• HYDRA 
• LORENZETTI 
• TIGRE/FABRIMAR 
• TRAMONTINA 
• ZAGONEL

TORNEIRA DE METAL
PARA COZINHA
• ÁGUIA METAIS 
• DECA 
• DOCOL 
• ICO METAIS 
• IMPERATRIZ 
• KELLY METAIS 
• LORENZETTI 
• METAIS LEÃO 
• TALITA METAIS 
• TIGRE/FABRIMAR

Fazem parte desta categoria: Armário para Cozinha de MDF, BP, FF, OSB; Filtro e 
Purificador de Água, Pia de Material Sintético; Pia e Cuba de Inox; Torneira Elétrica e 
Torneira de Metal para Cozinha.
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ITENS PARA COZINHA
PIA E CUBA DE INOX

GHELPLUS

Lider de mercado e reconhecida pela qualidade, funcionalida-
de e inovação, a GhelPlus apresenta a Pia Plus 30, desenvolvida 
em comemoração ao seu aniversário de 30 anos.

A Pia Plus 30 em aço inox reflete em cada detalhe o que há de 
mais novo deste item indispensável de toda a cozinha.

novas tecnologias e reiventa processos para tornar os modelos 
mais acessíveis e práticos, tanto na sua utilização, – com a estam-
pagem em rebaixe que facilita o escoamento da água e a acomo-
dação de todos os utensílios em sua superfície plana, como insta-
lação, – devido opção de furo para instalação da torneira na pia e a 
fabricação com contreto aerado, mais resistente e leve. Na criação 
da Pia Plux 30 não foi diferente, buscou-se soluções para agregar 
beleza para as casas brasileiras.

GhelPlus, 30 anos em constante ampliação do mix de 
produtos

Fundada em 1990, a GhelPlus mantém seus valores pautados 
na evolução contínua e inovação, na produção de pias e cubas em 
aço inox, também produz tanques para lavanderia, lixeiras além 
do compacto fogão-pia, produtos que oferecem mais do que pra-
ticidade e funcionalidade.

GhelPlus, uma empres jovem, dinâmica, que tem na sua equi-
pe de colaboradores um desejo ardente de trabalhar dia a dia 
para tornar real o sonho de outras pessoas que confiam em nos-
sos produtos, em nossas marcas: GhelPlus, Debacco e Duranox.

• Novo modelo de escorredor com superfície plana que facilita a aco-
modação dos utensílios dosmésticos.

• Melhor escoamento de água, através do rebaixe em “canais inclina-
dos” que facilitam que a água não fique acumulada.

• Base para fixação da torneira, com opção de com ou sem furo.
• Revestida com concreto aerado deixando mais resistente e leve.
• Dimensões: 1200x530mm com 01 cuba N4 (410x320mm) com 

110mm de profundidade.
• Patente requerida junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial).

A utilizaçõ das pias em inox, além de proporcionar maior higie-
nização da área de preparo dos alimentos, também traz praticida-
de e beleza para as cozinhas. Há 30 anos, a GhelPlus desenvolve 

http://ghelplus.com.br/


MATERIAL BÁSICO

BETONEIRA
• ALZA 
• CSM 
• GMEG 
• HORBACH 
• IRMÃOS FISCHER 
• MAQTRON 
• MENEGOTTI 
• METALPAMA 
• PARABONI 
• TRAMONTINA

CARRINHO DE MÃO
• ALZA 
• CANAL 
• ESFERA 
• IRMÃOS FISCHER 
• MAESTRO 
• METALOSA 
• METALPAMA 
• METASUL 
• PARABONI 
• TRAMONTINA

CIMENTO
• CAMPEAO 
• CIMENTOS LIZ 
• CIMENTOS NACIONAL 
• CIPLAN 
• CSN 
• INTERCEMENT/CAUE
    CIMPOR/ZEBU/GOIAS
• LAFARGE /  HOLCIM/
    MONTES CLAROS/MAUA
• MIZU 
• TUPI 
• VOTORANTIM CIMENTOS
   VOTORAN/ ITAÚ/ POTY/TOCANTINS

IMPERMEABILIZANTE
• BAUTECH 
• DENVER 
• HYDRONORTH 
• INKOR 
• MACTRA 
• SIKA 
• TECRYL 
• VEDACIT OTTO BAUMGART 
• VIAPOL 
• WEBER QUARTZOLIT

MANTA ASFÁLTICA
• CIPLAK 
• DENVER 
• DRYKO 
• MULTILIT 
• SIKA 
• VEDACIT OTTO BAUMGART 
• VIAPOL 
• VONDER 
• WEBER QUARTZOLIT 
• WORKER

TELA, TRELIÇA E  
ARAME RECOZIDO
• ARAME SUL 
• ARCELORMITTAL 
• GERDAU 
• MORLAN 
• MULTILIT 
• PARANAFER 
• TELAS RIO GRANDE/
   TELAS INSUL 
• TELAS SAO JORGE 
• VONDER 
• VOTORAÇO

TELHA DE  PVC
• ARAFORROS 
• BRASILIT 
• GRANPLAST 
• LUX TELHAS 
• MULTILIT 
• NOVO FORMA/FORTLEV
• PERMATTI 
• PRECON

TELHA DE FIBROCIMENTO
SEM AMIANTO
• BRASILIT 
• CASALIT 
• CONFIBRA 
• ETERNIT 
• IMBRALIT 
• INFIBRA / PERMATEX 
• ISDRALIT 
• MULTILIT 
• PRECON

VERGALHÃO
• AÇO CEARENCE
• AÇOFORT 
• ARCELORMITTAL 
• GERDAU 
• GOYAÇO 
• VOTORAÇO 

É onde começa a obra, por issoa procura é muito grande por: Betoneira; 
Carrinho de Mão; Cimento; Impermeabilizante; Manta Asfáltica; Tela, Treliça e 
Arame Cozido; Telha de PVC; Telha de Fibrocimento sem Amianto; e Vergalhão.
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MATERIAL BÁSICO
TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO

INFIBRA

TELHAS DE FIBROCIMENTO

As telhas de fibrocimento são amplamente conhecidas e muito 
utilizadas nas coberturas de edificações residenciais, industriais, 
comerciais ou agrícolas por oferecerem duas vantagens: preço e 
durabilidade. Mas não são todas iguais. As telhas Infibra são hi-
drofugadas, para repelir a água e garantir a estanqueidade. Sem 
elevar o preço.

O mercado sabe que além de ser a telha mais barata, o fibroci-
mento oferece a vantagem da redução do consumo de estrutura 
no telhado, porque é um produto leve e possibilita a redução na 
quantidade de apoios, resultando em uma estrutura simplificada 
para telhado. Além de ser o telhado mais barato, sua durabilida-
de é indeterminada, podendo alcançar mais de 50 anos, porque 
as telhas são resistentes a atmosferas agressivas e suas variações 
de temperatura, vento, chuva, mantendo-se íntegras e sem cor-
rosões, protegendo sua própria estrutura de apoio. São ideais 

também para residências de telhado não aparente.
Para garantir todas essas qualidades, as telhas de fibrocimen-

to da Infibra são 100% hidrofugadas, garantindo desempenho e 
estanqueidade aos telhados, muito eficiente contra vazamentos. 
Produzidas em diversos tamanhos, espessuras e modelos para 
melhor se adequar ao seu projeto, utilizam a nova tecnologia de 
fabricação (NT). Apresentam linha completa de acessórios como 
rufos, cumeeiras, acabamento lateral, entre outros, solucionando 
todos os problemas de interface dos telhados, promovendo um 
acabamento de alta qualidade à cobertura. Também podem ser 
pintadas, melhorando o aspecto estético da cobertura ou melho-
rando suas propriedades térmicas.

Recado ao usuário: para o bom desempenho do produto você 
deve seguir as recomendações de instalação da ABNT NBR 7196 
e consultar o manual técnico de instalação do produto. Favor aces-
sar nosso site e nosso manual. A Infibra tem uma equipe técnica 
preparada para ajudá-lo sanar as suas dúvidas www.infibra.com.br.

https://infibra.com.br/


MATERIAL DE ACABAMENTO

ARGAMASSA
• BOSTIK FORTALEZA 
• CERAMFIX 
• CIPLAN 
• COLAFIX 
• VOTOMASSA/VOTORANTIM
   CIMENTOS 
• LIGATEX 
• PORTOKOLL 
• PRECON 
• REJUNTAMIX 
• WEBER QUARTZOLIT

FORRO DE PVC
• ARAFORROS 
• DUDA 
• DURO 
• MAIS PVC 
• MULTILIT 
• NOVA FORMA/FORTLEV 
• PLASBIL 
• POLIFORT/PLASTILIT 
• REAL PVC 
• TIGRE

REJUNTAMENTO
• ARGAMIL HIPERCOLA 
• BOSTIK FORTALEZA 
• CERAMFIX 
• INKOR 
• PORTOKOLL 
• PRECON 
• REJUNTAMIX 
• VITÓRIA 
• VOTOMASSA VOTORANTIM 
CIMENTOS 
• WEBER QUARTZOLIT

REVESTIMENTO CERÂMICO/ 
PORCELANATO
• CEDASA / MAJOPAR 
• CERAMICA PORTINARI 
• DELTA 
• ELIANE 
• ELIZABETH 
• EMBRAMACO 
• FORMIGRES 
• INCEPA 
• INCOPISO 
• KARINA

Apenas quatro categorias de produtos fazem parte deste segmento, mas, nem por isso, 
deixam de ter grande importância para o varejo. São elas: Argamassa; Forro de PVC; 
Rejuntamento e Revestimento Cerâmico/Porcelanato.
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MATERIAL DE ACABAMENTO
REJUNTAMENTO

BOSTIK FORTALEZA

FORTALEZA, UMA HISTÓRIA DE 
A MAIS DE 50 ANOS DE SUCESSO

A Usina Fortaleza, fundada em 1969, investiu durante anos 
em sua capacidade produtiva e qualidade de seus produtos, tra-
zendo soluções inovadoras em argamassas e rejuntes, tornan-
do-se assim uma marca consolidada no mercado brasileiro da 
construção civil.

Em 2012 fundiu-se com a Bostik, juntando a tradição das ar-
gamassas e rejuntes com a liderança internacional em selantes 
e adesivos. 

Com mais de 125 anos, a Bostik, que é uma empresa do grupo 
Arkema, atua desenvolvendo soluções inteligentes que tocam 
e melhoram o cotidiano das pessoas. Presente em mais de 50 
países a Bostik emprega mais de 6.000 pessoas em todo o mun-
do e possui uma extensa gama de produtos.  A diversidade do 
portfólio permite que os clientes sejam provenientes dos mais 

diversos mercados como indústrias, construção e consumo. 
No Brasil, estamos em expansão constante com a marca For-

taleza, investindo na qualidade e aumentando nosso mix de 
produtos. 

Atualmente temos produtos de referência no mercado entre 
argamassas, rejuntes e linha de bricolagem. Entre eles podemos 
destacar a Overcoll, a primeira argamassa de sobreposição do 
mercado, indicada para uso interno e externo, para sobreposição 
e porcelanato com rápida secagem. Além da Overcoll podemos 
citar também o Rejunta Acrílico, que traz alta impermeabilidade, 
resistência a tratamentos químicos e excelente ação fungicida. 

Temos o orgulho de estar presentes entre as marcas mais 
lembradas em 3 categorias e estamos no processo de melhoria 
contínua, sempre procurando oferecer as melhores soluções 
para necessidades de nossos clientes. 

Conheça a nossa linha completa de produtos em bostik.com.br 
e em nossas redes sociais @bostikfortaleza. 

https://www.bostik.com/pt-BR/brasil


MATERIAL ELÉTRICO

DISJUNTOR
• ALUMBRA 
• ELETROMAR 
• FAME 
• GE 
• GRUPO LEGRAND /
   LORENZETTI/PIAL 
• SIEMENS 
• SOPRANO 
• STECK 
• TRAMONTINA 
• WEG

EXTENSÃO ELÉTRICA / 
FILTRO DE LINHA
• FAME 
• FC FIOS E CABOS 
• FOXLUX 
• GRUPO LEGRAND/DANEVA 
• ILUMI 
• MEC-TRONIC 
• MEGATRON 
• PERFIL GRUPO PERLEX 
• RADIAL 
• TRAMONTINA

FIO E CABO ELÉTRICO
• COBRECOM 
• CONDUMAX 
• CONDUMIG 
• CORDEIRO 
• CORFIO 
• LAMESA 
• MEGATRON 
• NAMBEI 
• PRYSMIAN 
• SIL

FITA ISOLANTE
• 3M 
• ADERE 
• AMANCO 
• FAME 
• FOXLUX 
• KRONA 
• LORENZETTI 
• TIGRE 
• TRAMONTINA 
• WURTH

LÂMPADA FLUORESCENTE 
(COMPACTA E TUBULAR)
• AVANT 
• BLUMENAU ILUMINAÇAO 
• EMPALUX 
• FOXLUX 
• G LIGHT 
• KIAN 
• OSRAM 
• OUROLUX 
• PHILIPS 
• TASCHIBRA

LÂMPADA DE LED
• AVANT 
• BLUMENAU ILUMINAÇAO 
• ELGIN 
• FOXLUX 
• G LIGHT 
• GALAXY 
• KIAN 
• OUROLUX 
• PHILIPS 
• TASCHIBRA

LUMINÁRIA
• AVANT 
• BLUMENAL ILUMINAÇÃO 
• EMPALUX 
• FOXLUX 
• G LIGHT 
• ILUMI 
• KIA 
• KIAN 
• OUROLUX 
• TASCHIBRA

PINO ADAPTADOR DE TOMADA
• FAME 
• GRUPO LEGRAND
   DANEVA/LORENZETTI 
• ILUMI 
• MARGIRIUS 
• MEC-TRONIC 
• PERLEX GRUPO PERLEX 
• PEZZI 
• RADIAL 
• ROMAZI 
• TRAMONTINA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
• AMANCO 
• CANAL 
• FAME 
• GRUPO LEGRAND/DANEVA/
   LORENZETTI/CEMAR 
• ILUMI 
• KRONA 
• STECK 
• TAF 
• TIGRE 
• TRAMONTINA

TOMADA, PLUGUE E 
INTERRUPTOR
• FAME 
• GRUPO LEGRAND/DANEVA
   LORENZETTI/CEMAR 
• ILUMI 
• MEC-TRONIC 
• PERLEX-GRUPO PERLEX 
• PEZZI 
• PLUZIE 
• RADIAL 
• ROMAZI 
• TRAMONTINA

São 10 categorias, a mais complete da pesquisa: Disjuntor; Extensão Elétrica/Filtro de 
Linha; Fio e Cabo Elétrico; Fita Isolante; Lâmpada Fluorescente (compacta e tubular); 
Lâmpada de LED; Luminária; Pino Adaptador de Tomada; Quadro de Distribuição; 
Tomada Plugue e Interruptor.



MATERIAL ELÉTRICO
FIO E CABO ELÉTRICO

CONDUMAX

MERCADOS DE ALTA EXIGÊNCIA TÉCNICA

O Grupo Condumax Incesa é reconhecido como um dos 
mais sérios e respeitados grupos empresariais do segmento 
de energia no Brasil.

Participamos, em parceria com nossos clientes, do desen-
volvimento de soluções inteligentes para o mercado de distri-
buição e controle de energia elétrica. 

Nossos produtos são homologados nas principais conces-
sionárias de energia elétrica do país, onde o grupo Condumax 
Incesa é o mais premiado como “Melhor Fornecedor” na ca-
tegoria “Materiais” nestes últimos anos.

Mercados potenciais de atuação
• Concessionárias/Distribuidoras de Energia Elétrica
• Empreiteiras de serviços elétricos em redes de distribuição
• Indústria Automotiva (Montadoras e Sistemistas)
• Energias Renováveis (Solar e Eólico)

• Implantação de sistemas de irrigação (agronegócio)
• Construtoras e obras públicas
• Indústrias de bens duráveis e de consumo
• Revendas de Materiais Elétricos

PRODUTOS CONDUMAX
• Fios e Cabos de cobre e alumínio, seções de 0,35 a 400 mm², 
singelos e múltiplos com diferentes tensões, isolações e co-
berturas

PRODUTOS INCESA
• Conectores, espaçadores, caixa de distribuição, terminais, 
chave fusível e outros componentes elétricos

Solicite o catálogo técnico através do Canal Direto de Aten-
dimento a Revendas:

Incesa 0800 770 3228, Condumax 0800 701 3701.

https://www.condumax.com.br/


MATERIAL ELÉTRICO
FIO E CABO ELÉTRICO

LAMESA

Desde a nossa inauguração temos o objetivo de oferecer 
ao mercado produtos de qualidade e entregas ágeis 

Há mais de 40 anos, os idos anos de 1.971 foram marcados em 
São João da Boa Vista, estado de São Paulo, pelo nascimento da 
Lamesa, uma empresa de capital integralmente nacional, volta-
da para o mercado de laminação de metais não ferrosos.  

Em 1.975, a Lamesa passa a oferecer a seus clientes fios e 
cabos de cobre isolados e nus voltados para a construção ci-
vil e fios de cobre nus voltados para latoaria. Com toda nossa 
competência, nossa empresa foi uma das primeiras no Brasil, 
em seu segmento, a conseguir a certificação ISO 9001 

Investimentos e um novo processo automatizado 
Rapidamente a Lamesa transformou sua laminação de me-

tais em um processo totalmente automatizado com grandes 
investimentos tecnológicos, passando a produzir rolos ver-
galhão contínuos de cobre de 4 toneladas, cabos telefônicos 

CTP/APL e CCI/APL e fios e cabos de alumínio NUS e MUL-
TIPLEXADOS, ampliando sua gama de produtos ofertados. 

Parque industrial em harmonia com todo o processo 
Em uma área total de 40 mil m², a Lamesa possui um par-

que industrial projetado em absoluta harmonia com suas mo-
dernas máquinas e equipamentos, proporcionando um alto 
grau de produtividade com baixos índices de geração de suca-
ta, nos possibilitando a grata satisfação de 100% de eficiência 
em nossos processos. 

A Lamesa conta também com um laboratório altamente so-
fisticado, equipado com os mais avançados aparelhos e instru-
mentos, tanto para averiguação das matérias-primas quanto 
dos produtos acabados, que além dos controles em cada fase 
do processo, passam 100% por nosso controle e garantia da 
qualidade, antes da saída para nosso cliente, visando garan-
tir nosso trinômio: PREÇO JUSTO, LOGÍSTICA RÁPIDA E 
QUALIDADE INDISCUTÍVEL. 

https://www.lamesa.com.br/


MATERIAL ELÉTRICO
PINO ADAPTADOR DE TOMADA

MARGIRIUS

Fundada em 1949, a MarGirius é um dos maiores fabri-

cantes brasileiros de controles eletroeletrônicos, com mais 

de 19.000 modelos de produtos, destinados às mais variadas 

aplicações. Você pode não saber, mas praticamente em toda 

a residência, comércio ou indústria, existe um produto Mar-

Girius no controle da energia elétrica sendo utilizado no dia 

a dia, seja no comando da iluminação de uma residência, na 

proteção de equipamentos ou mesmo no acionamento de 

aparelhos eletrodomésticos, aparelhos odontológicos e mé-

dicos, máquinas industriais, automóveis, equipamentos ele-

trônicos, ferramentas elétricas entre muitos outros.

Ao longo de sua trajetória, a MarGirius já disponibilizou 

ao mercado mais de 1.700.000.000 produtos destinados ao 

controle da energia elétrica, construindo uma história de 

contínuo desenvolvimento e evolução. Situada na cidade de 

Porto Ferreira, no interior do Estado de São Paulo, seu par-
que fabril possui 45.000 metros quadrados de área constru-
ída, onde cerca de 1600 colaboradores trabalham para abas-
tecer 20000 clientes em todo o Brasil e América Latina, com 
uma média de 7 milhões de produtos ao mês. 

Independentemente do cenário adverso que vivemos, 
acreditamos que a melhor forma de prever o futuro é criá-
-lo. Assim seguimos nosso caminho, buscando novas tecno-
logias, evoluindo nas formas de comunicação e assimilando 
novas culturas, a fim de vencer constantemente as barreiras. 
Para a MarGirius, o crescimento não é apenas uma questão 
de se manter ativo no mercado, mas sim um compromisso 
com o desenvolvimento do país.

MarGirius

Presença constante em sua vida

https://www.margirius.com.br/


MATERIAL ELÉTRICO
TOMADAS, PLUGUES E INTERRUPTORES

PLUZIE

UMA EMPRESA ORGULHOSAMENTE BRASILEIRA!

Somos uma empresa 100% brasileira que produz materiais 

elétricos de alta qualidade, como interruptores, tomadas, pla-

cas de acabamento, plafons, soquetes, pinos, plugues, canale-

tas e muito mais. 

A Pluzie está localizada em Leme a 200Km de São Paulo, às 

margens da Rodovia Anhanguera.

Com investimentos constantes em tecnologia de ponta, 

buscamos continuamente a qualidade de nossos produtos e 

serviços utilizando matéria prima de primeira e mão de obra 

qualificada.

Nosso maior diferencial é produzir nossos próprios moldes 

com alta tecnologia, obtendo resultados perfeitos e precisos. 

No setor de injeção, máquinas modernas e eficientes utilizam 

matéria prima virgem, traduzindo assim a qualidade dos pro-

dutos fabricados por nós.

Entre nossas linhas de produtos destacamos a Linha Ide-

ale e Pluzi Modular, ambas com opções de cores para deixar 

seus ambientes ainda mais personalizados. Para quem busca 

exclusividade, requinte e sofisticação temos também a linha 

Revier de alto padrão. 

Acesse nosso site e confira tudo que temos para lhe oferecer.

Pluzie, todo mundo se pluga nessa marca! 

http://www.pluzie.com.br/


MATERIAL HIDRÁULICO

CAIXA D’ÁGUA DE POLIETILENO
• ACQUALIMP
• AMANCO 
• BAKOF 
• ETERNIT 
• FIBRA OESTE
• FIBROMAR 
• FORTLEV 
• IMBRALIT
• PLASTIFIBRA 
• TIGRE 
   
CISTERNA
• ACQUALIMP 
• AMANCO 
• BAKOF 
• FIBROMAR 
• FIRME FORT 
• FORTLEV 
• INCOFIMA 
• INFIBRA / PERMATEX 
• PLASTIFIBRA 
• TIGRE 
   
MANGUEIRA PARA JARDIM
• ACQUAFLEX 
• ARQUA 
• CIPLA 
• DURIN 
• IBIRA 
• MANTAC 
• PABOVI 
• PLASBOHN 
• TRAMONTINA 
• VÍQUA

TORNEIRA DE PLÁSTICO
• ASTRA 
• DECA 
• DURIN 
• FAME 
• HERC 
• KRONA 
• LORENZETTI 
• PLASTILIT 
• TIGRE 
• VÍQUA

TORNEIRA DE ABS
• DECA 
• DOCOL 
• DURIN 
• FORUSI 
• HERC 
• LORENZETTI 
• MEBER 
• PLASTILIT 
• TIGRE 
• VÍQUA

TUBO E CONEXÃO DE COBRE
• AMANCO 
• ELUMA 
• FORTLEV 
• GERDAU 
• JACKWALL 
• KRONA 
• RAMO CONEXÕES
• TIGRE 
• TUPY 
• UNOCANN

TUBO E CONEXÃO  
PARA ÁGUA FRIA
• AMANCO 
• FORTLEV 
• KRONA 
• MULTILIT 
• PLASTILIT 
• PLASTUBOS 
• TIGRE 
• TUBOZAN 
• UNOCANN

TUBO E CONEXÃO  
PARA ÁGUA QUENTE
• AMANCO 
• DECA 
• FORTLEV
• KRONA 
• MAJESTIC 
• PLASTILIT 
• PLASTUBOS 
• TIGRE
• TOPFUSION 
• TUBOZAN

Categoria muito importante para cuidados e economia de água: 
Caixa D’Água de Polietileno; Cisterna; Mangueira para Jardim; Torneira de Plástico; 
Torneira de ABS; Tubos e Conexões de Cobre; Tubo e Conexão para Água Fria; 
Tubo e Conexão para Água Quente.
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MATERIAL HIDRÁULICO
CAIXA D’ÁGUA DE POLIETILENO

FORTLEV

LINHA DIVERSIFICADA DE RESERVATÓRIOS DA 
FORTLEV MANTÉM A LIDERANÇA

A tradição de 31 anos em conjunto com uma cultura de ino-
vação e a qualidade dos reservatórios da Fortlev, mantém a 
marca mais uma vez na liderança nacional da pesquisa Top 
10, edição 2020, do Grupo Revenda.

A empresa possui o maior portfólio do Brasil em reservató-
rios para água, com uma linha diversificada de caixas d’água, 
tanques e cisternas fabricados em polietileno. A indústria 
oferece soluções em armazenamento de água que atendem 
desde pequenas residências a grandes obras como indústrias, 
hotéis, clubes e condomínios.

Para o presidente da Fortlev, Eugênio de Vasconcelos Ful-
gêncio, ter alcançado por mais um ano o prêmio de empresa 
mais lembrada no segmento caixas d’água pelas revendas é 
motivo de imensa gratidão e orgulho. “Trabalhamos diaria-

mente com seriedade para entregar ao mercado o reservató-
rio de maior qualidade, resistência, segurança e durabilidade. 
Buscamos incansavelmente estar atualizados com o que tem 
de mais inovador neste mercado, no Brasil e no mundo. Acre-
dito que esse reconhecimento é resultado do esforço conjunto 
de todos os colaboradores da empresa. Por isso, estamos mui-
to felizes, gratos e ainda mais motivados”, comenta Eugênio.

Destacamos que a Fortlev, tão conhecida por suas caixas 
d’água, também produz tanques - reservatórios de formato 
diferenciado e tampa roscável. Destacam-se os tanques anti-
bacterianos, produzidos na cor bege que possuem uma super-
fície interna branca, antibacteriana, desenvolvida em parceria 
com a Microban, líder mundial em soluções antimicrobianas. 
A proteção, que foi incorporada no processo de fabricação, 
inibe a fixação e proliferação de bactérias e superbactérias 
no interior do reservatório e permanece ativa durante toda a 
vida útil do produto.

https://www.fortlev.com.br/


MATERIAL HIDRÁULICO
CISTERNA

FORTLEV

CISTERNAS FORTLEV SÃO DESTAQUE 
EM OBRAS SUSTENTÁVEIS

À medida que a conscientização sobre a importância do 
desenvolvimento de obras mais sustentáveis avança no ramo 
da construção civil brasileira, os três modelos de cisternas da 
linha Meio Ambiente da Fortlev levam a marca a ser a mais 
lembrada nesse segmento, conforme atesta o Top 10, edição 
2020, do Grupo Revenda.

Adequadas para a reserva de água da chuva ou da rede pú-
blica em temperatura ambiente, as cisternas Fortlev são feitas 
de polietileno e possuem alta resistência, podendo ser enter-
radas com ou sem contenção, dependendo do modelo. Dessa 
forma, otimizam espaço nas edificações e garantem o apro-
veitamento de um recurso precioso que poderia estar sendo 
desperdiçado.

Lançada recentemente, a Cisterna Estrutural da Fortlev é a 

única do mercado que pode ser instalada na presença de lençol 
freático. Indicada para residências, comércios, fazendas, escolas 
ou qualquer outra propriedade que necessite de armazenamento 
de água, o produto possui cinco anos de garantia, alta resistência 
e capacidade de 5.000 litros. Além disso, é possível interligá-las, 
multiplicando a capacidade de armazenamento. Sua instalação 
dispensa alvenaria, sendo necessária apenas uma escavação rasa, 
trazendo muita facilidade e redução no tempo de obra.

De acordo com o diretor Comercial e de Marketing de 
Fortlev, Wenzel Rego, a ampliação do uso dos reservatórios 
para a água da chuva e a participação de um profissional no 
ponto de venda especificando os benefícios do produto para 
o uso consciente da água contribuem muito. “Ficamos alegres 
com o reconhecimento e esperamos continuar contando com 
o importante papel dos nossos revendedores junto aos clien-
tes finais, para a conscientização acerca da relevância para 
obras mais sustentáveis”, opina Wenzel.

https://www.fortlev.com.br/


MATERIAL HIDRÁULICO
TUBO E CONEXÕES

FORTLEV

FORTLEV É A MARCA DE TUBOS E CONEXÕES  
QUE MAIS CRESCE

Há quase dez anos atuando no mercado de tubos e cone-
xões em PVC, a Fortlev é mais uma vez reconhecida como 
uma das marcas de tubos e conexões mais lembradas pelo re-
vendedor. Pesquisas também indicam a linha da Fortlev como 
a que mais avança em presença nas lojas de materiais de cons-
trução do Brasil. 

Além de uma forte estratégia focada na exposição e co-
municação dos produtos nos pontos de venda, o diretor Co-
mercial e de Marketing de Fortlev, Wenzel Rego, acredita 
que a conquista se deve especialmente ao reconhecimento 
dos revendedores e dos consumidores finais da qualidade 
e a tradição de nossa marca no mercado.  Possuímos ampla 
variedade de conexões, acessórios para instalação da caixa 
d’água, registros e caixas sifonadas, que formam o mix de 

produtos das linhas Água Fria e Esgoto predial. 
“Com o intuito de oferecer um produto de qualidade e 

alta durabilidade, todo o portfólio da empresa passa por um 
processo interno padronizado, que inclui alta tecnologia no 
desenvolvimento do design das peças, criteriosa seleção, ma-
nipulação e preparo das matérias-primas conforme as carac-
terísticas técnicas exigidas no produto final, uso de modernas 
máquinas injetoras e extrusoras e cumprimento à risca das 
normas técnicas”, explica Wenzel.

Além disso, os produtos passam por testes de qualidade du-
rante a fabricação para estarem aptos a atenderem às normas 
NBR 5.648, 5.688, 5.626 e 8.160, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). Prova de que todas as exigências 
são plenamente atendidas é que a Fortlev possui a certificação 
internacional ISO 9001 e participa do Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), do Minis-
tério das Cidades.

https://www.fortlev.com.br/


TINTAS E ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA 
PINTURA
• ATLAS 
• CASTOR 
• COMPEL 
• CONDOR 
• ROMA 
• TIGRE ACESSÓRIOS 
   PARA PINTURA 

COLA INSTANTÂNEA
• AMANCO 
• AMAZONAS 
• BRASCOLA 
• CASCOLA 
• KRONA 
• LOCTITE HENKEL 
• SUPERCIANO/ ITW 
• TEKBOND 
• TIGRE 
• WORKER

CUPINICIDA
• JIMO 
• MACHADO 
• MONTANA QUIMICA 
• SAYERLACK 
• SPARLACK 
• VEDACIT OTTO
   BAUMGART
 
EQUIPAMENTO PARA 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
• 3M 
• ATLAS 
• CARBOGRAFITE
• KALIPSO 
• MACAMBO 
• MARLUVAS 
• TIGRE 
• VONDER 
• WORKER
• WURTH

FITA CREPE
• 3M
• ADELBRAS 
• ADERE 
• ATLAS 
• EUROCEL 
• KALA 
• MISTER 
• NORTON 
• TEKBOND 
• TIGRE 

LIXA
• 3M 
• ATLAS 
• CARBORUNDUM 
• LIXAS TATU 
• NORTON 
• TIGRE 
• TYROLIT 
• VONDER
• WORKER 
• WURTH

ÓLEO DESENGRIPANTE
E ANTICORROSIVO
• JIMO 
• LOCTITE 
• MUNDIAL PRIME 
• ORBI QUIMICA / 
   WHITE LUB 
• PROTEG LUB /   
   BASTON 
• STARRETT
• VONDER 
• WD-40
• WORKER 
• WURTH

SILICONE
• AMAZONAS 
• BRASCOLA 
• MUNDIAL PRIME 
• ORBI QUIMICA / 
   WHITE LUB 
• PULVITEC PIDILITE
• SIKA 
• TEKBOND 
• TYTAN / SELENA 
• WEBER QUARTZOLIT 
• WURTH 

STAIN
• CORAL 
• DACAR 
• EUCATEX
• IQUINE 
• LUKSCOLOR 
• LUZTOL 
• MONTANA QUÍMICA 
• SAYERLACK 
• SPARLACK 
• SUVINIL

TINTA ESMALTE
• CORAL 
• DACAR 
• EUCATEX 
• HIDRACOR 
• IQUINE 
• LUKSCOLOR 
• LUZTOL 
• RENNER 
• SHERWIN WILLIAMS 
• SUVINIL

TINTA PARA PAREDE
• CORAL 
• DACAR
• EUCATEX 
• HIDRACOR 
• IQUINE 
• LUKSCOLOR 
• LUZTOL 
• RENNER 
• SHERWIN WILLIAMS 
• SUVINIL

TINTA SPRAY
• CHEMICOLOR
   BASTON 
• COLORGIN 
• EUCATEX 
• IQUINE
• LUKSCOLOR 
• LUZTOL 
• MUNDIAL PRIME 
• RENNER 
• SUVINIL 
• TEKBOND

TINTA EM PÓ 
A BASE DE CAL
• BOSTIK FORTALEZA
• CERRO BRANCO 
• DIRECIONAL 
• HIDRACOR
• HIDROTINTAS 
• INDEFLEX 
• ITAU VOTORANTIM
   CIMENTOS 
• JUNTALIDER 
• NOVACOR/ SHERWIN
   WILLIAMS 
• PÓ XADREZ/LANXESS

Categoria que reune mais itens: 13, a saber: Acessórios para Pintura; Cola Instantânea; 
Cupinicida; Equipamento para Proteção Individual; Fita Crepe; Lixa; Óleo 
Desengripante e Anticorrosivo; Silicone; Stain; Tinta para Parede; Tinta Esmalte; Tinta 
Spray; Tinta em Pó a Base de Cal.



TINTAS E ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS PARA PINTURA

ATLAS

A ATLAS INOVA MAIS UMA VEZ NO SEGMENTO 
DE ACESSÓRIOS DE PINTURA

Com o lançamento do Garfo Gaiola Profissional, um pro-
duto que resolveu o incômodo dos profissionais que enfren-
tavam constantemente problemas de contaminação da tinta 
pelo acessório durante a execução da pintura, a Atlas, mais 
uma vez, contribui para a evolução do segmento.

Oferecendo confiabilidade no uso da ferramenta, uma vez 
que a estrutura do mesmo é mais reforçada e o sistema de ro-
lagem faz com que o inconveniente de contaminação da tinta 
por oxidação do garfo não ocorra mais, a Atlas se descata e é 
reconhecida como TOP 10 pela Revenda na categoria Acessó-
rios de Pintura.

Sempre em busca de facilitar a vida dos profissionais no dia 
a dia na obra, a Atlas vem ampliando seu mix, possuindo am-

plas linhas de produtos dentro de diversas categorias, como 
Organização e Segurança, Decoração de ambientes, Ferra-
mentas, Linha de limpeza, entre outros.

Este posicionamento frente ao mercado vem sendo reco-
nhecido e o trabalho realizado tem sido percebido pelos lojis-
tas de todo o Brasil. 

Hoje, cada vez mais fortalecida e atuante no mercado, den-
tro de premissas e valores básicos, como honestidade e muito 
comprometimento, a Atlas vem entregando produtos e servi-
ços altamente qualificados, retribuindo o prestígio dedicado 
diariamente por seus clientes, que fazem com que a Atlas se 
mantenha forte e atuante na vida de cada um. 

Guilherme Gomes
Gerente de Marketing e Trade Marketing da Atlas S.A

https://portal.pinceisatlas.com.br/site/pt


REVENDA CONSTRUÇÃO
COLA INSTANTÂNEA

LOCTITE SUPER BONDER

HENKEL E ADESIVOS INSTANTÂNEOS LOCTITE
SOLUCIONAM DESAFIOS
A Henkel, presente no Brasil há 64 anos, é detentora de 
marcas como Cascola, Loctite e Pritt, com portfólio comple-
to de produtos voltados a profissionais e consumidores para 
atender as mais variadas necessidades em construção e 
reparos. Líder mundial em adesivos de alta performance, 
Loctite destaca-se pela precisão de seus produtos em 
condições extremas. Sua tecnologia também está presente 
nos adesivos voltados para o consumidor final, com produ-
tos multiuso e ideais para colagem de diferentes materiais.
 
A Loctite possui uma ampla gama de adesivos instantâneos, 
como a marca líder de categoria Loctite Super Bonder, 
usada pelos consumidores e profissionais para diferentes 
tipos de reparos. Em seu extenso portfólio, a marca oferece 
versões variadas, com inovação, tecnologia, qualidade e alta 
performance, ideais para reparos rápidos, em diferentes 
superfícies e com acabamento perfeito. Os produtos têm 
força e são resistentes a umidade, impacto e temperaturas 

extremas. Além disso, aderem rapidamente a vários tipos 
de materiais porosos e não porosos, como porcelana, 
madeira, papel, couro, metal, alguns tipos de plástico e 
cerâmica.

A marca disponibiliza opções com fórmula líquida, Loctite 
Super Bonder Original, Loctite Super Bonder Precisão, 
Loctite Super Bonder Pincel; e versões em gel, como Loctite 
Super Bonder Power Flex Gel dentre outras. Já a versão 
Loctite Super Bonder Ultra é direcionada para profissionais 
das áreas construção e marcenaria.

A marca conta com a equipe de Pesquisa e Desenvolvimen-
to para a criação dos produtos mais inovadores do mercado. 
Além disso, tem profissionais das áreas técnica e de vendas 
para atender seus distribuidores e varejistas de forma 
eficiente, sanando dúvidas e indicando as melhores opções 
de acordo com o seu negócio. 

www.loctite-consumo.com.br
     @loctitebrasil

TINTAS E ACESSÓRIOS
COLA INSTANTÂNEA

LOCTITE HENKEL

HENKEL E ADESIVOS INSTANTÂNEOS  
LOCTITE SOLUCIONAM DESAFIOS

A Henkel, presente no Brasil há 64 anos, é detentora de mar-
cas como Cascola, Loctite e Pritt, com portfólio comple-to de 
produtos voltados a profissionais e consumidores para atender 
as mais variadas necessidades em construção e reparos. Líder 
mundial em adesivos de alta performance, Loctite destaca-se 
pela precisão de seus produtos em condições extremas. Sua 
tecnologia também está presente nos adesivos voltados para o 
consumidor final, com produ-tos multiuso e ideais para cola-
gem de diferentes materiais.

A Loctite possui uma ampla gama de adesivos instantâneos, 
como a marca líder de categoria Loctite Super Bonder, usada 
pelos consumidores e profissionais para diferentes tipos de re-
paros. Em seu extenso portfólio, a marca oferece versões va-
riadas, com inovação, tecnologia, qualidade e alta performance, 
ideais para reparos rápidos, em diferentes superfícies e com 

acabamento perfeito. Os produtos têm força e são resisten-
tes a umidade, impacto e temperaturas extremas. Além disso, 
aderem rapidamente a vários tipos de materiais porosos e não 
porosos, como porcelana, madeira, papel, couro, metal, alguns 
tipos de plástico e cerâmica.

A marca disponibiliza opções com fórmula líquida, Loctite 
Super Bonder Original, Loctite Super Bonder Precisão, Locti-
te Super Bonder Pincel; e versões em gel, como Loctite Super 
Bonder Power Flex Gel dentre outras. Já a versão Loctite Su-
per Bonder Ultra é direcionada para profissionais das áreas 
construção e marcenaria.

A marca conta com a equipe de Pesquisa e Desenvolvimen-
-to para a criação dos produtos mais inovadores do mercado. 
Além disso, tem profissionais das áreas técnica e de vendas 
para atender seus distribuidores e varejistas de forma eficien-
te, sanando dúvidas e indicando as melhores opções de acor-
do com o seu negócio.

https://www.loctite-consumo.com.br/pt.html


TINTAS E ACESSÓRIOS
EQUIPAMENTO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MARLUVAS

Longe da crise, a categoria EPIs apresenta demanda cres-

cente nos últimos anos, muito em função da legislação, mas 

também pela preocupação das empresas em orientar e cons-

cientizar os profissionais quanto à importância do uso dos 

produtos.

Os produtos oferecidos pela Marluvas estão entre os mais 

procurados nas revendas e oferece qualidade, conforto e du-

rabilidade para o usuário, giro e novos negócios para os lojis-

tas, tendo sido elencado pelas publicações do setor, um dos 

produtos estrelados para se oferecer aos clientes.

Uma empresa mineira de 48 anos com reconhecimento na-

cional e internacional, sendo a marca brasileira mais lembra-

da no segmento de EPI, a Marluvas é uma das mais importan-

tes fabricantes de calçados profissionais da América Latina. 

A empresa dispõe de calçados para os mais variados riscos e 

necessidades de proteção. Calçados em couro, MMicro (Mi-

crofibra Marluvas), poliméricos (EVA) e PVC. O constante de-

senvolvimento, atenção aos detalhes e busca incessante pelo 

melhor faz com que a Marluvas possa estar na vanguarda da 

proteção dos pés. São opcionais com a Tecnologia “Compo-

site Toe” (Biqueira de Composite), MMicro (Microfibra que 

substitui o couro), Outlast Climatech (Película Termorregu-

ladora), entre outras.

A Marluvas conta também em seu portfólio, com as luvas 

de proteção mecânica Marluvas by MCR, uma parceria com a 

Americana MCR Safety, que como a Marluvas, prima pelo pa-

drão e qualidade dos produtos. O portfólio conta com opções 

de resistência a corte, abrasão e temperaturas. 

https://www.marluvas.com.br/


TINTAS E ACESSÓRIOS
FITA CREPE

ADELBRAS

ADELBRAS UTILIZA TECNOLOGIA EXCLUSIVA  

EM SUAS FITAS CREPE

Contando com grande parque industrial localizado em Vi-

nhedo (SP), a empresa celebra suas conquistas ao longo de 50 

anos como referência na produção de fitas adesivas e oferece 

mais de 500 itens para atender aos segmentos da construção 

civil, industrial, automotivo e de papelaria.

A Adelbras, tradicional fabricante nacional de fitas adesivas, 

conta com um importante diferencial em suas fitas crepe para o 

mascaramento de pintura: a BARREIRA À UMIDADE.

Essa característica, que surgiu como resultado de estudos 

de mercado e parcerias com os pintores profissionais, permite 

que, após aplicada, a fita possa ser exposta à umidade, sem que 

absorva os líquidos e nem perca a adesão. Ela é fundamnetal, 

por exemplo, 

para o lixamen-

to automotivo 

à água, além de 

também melho-

rar a aplicabilidade da fita no mascaramento imobiliário, prin-

cipalmente nas áreas externas.

A Adelbras acredita que a barreira à umidade, hoje presen-

te em maior ou menor grau na maioria dos produtos da linha 

MASK CREPE, é um dos fatores que tem aumentado cada vez 

mais a aceitação da marca e do produto pelos profissionais e 

também pelos lojistas – a Adelbras é a marca de fitas adesivas 

que mais cresce no segmento da construção.

Por isso a Adelbras é TOP na categora Fita Crepe.

Marcos Chohfi – Gerente de Marketing.

https://www.adelbras.com/


TINTAS E ACESSÓRIOS
ÓLEO DESENGRIPANTE

WD-40

A famosa lata azul e amarela de WD-40 está presente em 
mais de 190 países pelo mun do todo e seu produto já existe 
há mais de 65 anos, tendo sido criado nos Estados Unidos 
em 1953, quando na 40ª tentativa de chegar à fórmula per-
feita, o então cria dor atingiu o sucesso espera do para um 
dispersor de umi dade (Water Displacement) – daí a deriva-
ção do nome WD-40. 

Sua fórmula secreta é conhe cida por apenas 03 pessoas no 
mundo todo e seu diferen cial é não conter solventes comuns na 
composição, por isso não ataca superfícies pin tadas, plásticos, 
borrachas e não conduz corrente elétrica até 12 mil volts. 

Com o passar do tempo, o produto se mostrou tão eficaz que 
novos usos foram surgin do, tendo hoje mais de 2.000 aplica-
ções conhecidas. 

WD-40 é item indispensável na indústria, na construção ci-
vil, em casa, na oficina me cânica e onde mais se fale em ma-

nutenção preventiva e re paro, pois elimina umidade de peças 
metálicas, elétricas e eletrônicas, protege ferramen tas e equi-
pamentos contra a ferrugem, desengripa, solta peças presas e 
enferrujadas, limpa graxa, óleos e remove adesivos, além de 
lubrificar e eliminar rangidos nos mais diversos mecanismos. 

No Brasil, além da linha WD-40® Multiusos, você en contra 
também as linhas WD-40® Specialist – com pro dutos especia-
listas para diversas funções, como lubri ficação para mecanis-
mos de alto atrito, remoção de ferru gem avançada, limpeza de 
graxa e proteção de longa duração contra ferrugem e a linha 
WD-40® BIKE®, com pro dutos voltados ao mercado de BIKE 
– lubrificantes e produ tos para limpeza e cuidados. Você pode 
conhecer toda a linha de produtos WD-40® através do site 
www.wd40. com.br, nas Redes Sociais @wd40brasil (lnsta-
gram), @wd40brasiloficial (facebook) ou Youtube http://
youtube. com/wd40brasil.

http://wd40.com.br/


TINTAS E ACESSÓRIOS
TINTA ESMALTE

LUKSCOLOR

Lukscolor, única empresa que somente comercializa produ-
tos da categoria PREMIUM e SUPER PREMIUM, do progra-
ma PSQ-TI.

A categoria SUPER PREMIUM, recém lançada, já conta com 
dois produtos LUKSCOLOR certificados: Top 10 Acrílico Su-
per Premium Ultra Lavável e Luksclean Acrílico Super Lavável 
Super Premium: essas são SUPER PREMIUM de verdade.

Mas a LUKSCOLOR não inova somente no aspecto técnico.
Construiu o moderno “Espaço LUKSPRO” que tem promo-

vido eventos de capacitação técnica e atualização para profis-
sionais de várias regiões do país. Inovou na comunicação, mo-
dernizando embalagens, através dos “pictogramas” facilitando 
a identificação das características e benefícios que atendam às 
demandas de cada trabalho.

A primeira em tintas a utilizar o QR Code nas embalagens e 
materiais de comunicação, com acesso a vídeos dos produtos, 
detalhes técnicos e de aplicação.

Recentemente lançou o aplicativo LUKSAPP, que permite 
o acesso a extenso conteúdo técnico com dados de produtos, 
técnicas de preparação de superfície, patologias e como tra-
tá-las, além de informações de Segurança no trabalho e dicas 
de Marketing Pessoal aos Profissionais.

Acesso a um completo leque digital, organizado por família e 
coleções de cores. Orienta a identificar a tinta certa, de acordo 
com a superfície e estado de conservação, para serviços em ex-
teriores ou interiores. Conta com um “simulador de ambientes” 
que facilita a escolha da cor e o compartilhamento das imagens.

Como grande novidade, traz uma ferramenta de ORÇA-
MENTO, onde o Profissional prepara um roteiro com as tarefas 
a serem feitas, identificando produtos e cores e apresenta de 
forma profissional aos clientes e às lojas de seu relacionamento. 
E essa troca de informações de forma fácil e prática, através do 
whatsapp ou e-mail.

Inovação em tintas tem  nome: LUKSCOLOR.

https://www.lukscolor.com.br/


TINTAS E ACESSÓRIOS
TINTA PARA PAREDE

TINTAS DACAR

Fundada em 1985, com a missão de desenvolver e comerciali-
zar produtos para pintura com qualidade a um preço justo, com 
objetivo de ser referência na fabricação de tintas imobiliárias 
através de práticas sustentáveis, respeito ao próximo e satisfa-
ção dos clientes, a Tintas Dacar obteve crescimento expressivo.

Comemorando o aniversário de 35 anos, a Dacar parabeniza 
a todos os envolvidos e compartilha a conquista de estar entre 
as TOP 10 nas categorias Tinta para Paredes, Tinta Esmalte e 
Verniz. Um reconhecimento de que o trabalho está sendo bem 
feito e atendendo os conceitos básicos do início das atividades. 

A Tintas Dacar é uma empresa tecnológica, conectada a to-
dos os canais nacionais e internacionais de inovação em pro-
dução avançada de tintas, para assim, manter-se entre as em-
presas com produtos de melhor custo/benefício do mercado 
nacional.

O parque industrial Dacar em São José dos Pinhais, região 

metropolitana de Curitiba, conta com uma área de 110 mil m2 

e está localizado estrategicamente nos corredores de ligação 

norte-sul do país e do Mercosul. 

A Tintas Dacar é pioneira do PSQ-Programa Setorial da 

Qualidade – tintas imobiliárias, coordenado pela ABRAFATI 

e recebe, periodicamente, o Atestado de Qualificação de seus 

produtos. 

Com estudos e pesquisas realizados constantemente, a com-

pleta linha de tintas decorativas Dacar evolui com a apresen-

tação de novos e inovadores produtos, como o sofisticado e 

prático Acrílico Seda Super Lavável Premium, lançado recen-

temente e que já é um sucesso. 

Os profissionais da pintura indicam e os consumidores finais 

aprovam. 

Se é Dacar, pode confiar!

https://www.dacar.com.br/



