
APOSTA CERTA: 
elementos lúdicos 
na decoração

TENDÊNCIA IKAT:
do têxtil ao papel
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SUA CASA COM ALMA

Uma casa com alma tem vida de verdade: cor, movimento, 

originalidade e até uma pegada despreocupada na compo-

sição. É que seus habitantes têm uma personalidade des-

pretensiosa, mas gostam de estar rodeados de detalhes 

marcantes.

A coleção de papel de parede Soul, da Finottato, chega para 

imprimir esse toque espirituoso ao lar. Inspirado no céu, sol 

e mar, transmite a naturalidade que você vive dentro e fora 

de casa. É ideal para quem busca tranquilidade e não abre 

mão de sentir traços de sua identidade em cada cantinho.

Soul
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VOCÊ CONHECE O FINOTTATO DECOR,
O NOSSO CANAL DO YOUTUBE?

São diversos vídeos e animações com dicas de implanta-
ção, uso de produtos e informações sobre as coleções 
que ajudam você a investir da forma correta em revesti-
mentos para interiores.

Você pode comentar e interagir conosco no campo de 
comentários das publicações deixando as suas dúvidas, 
além de compartilhar as dicas em seus perfis nas redes 
sociais com seus amigos.

Para ficar por dentro das novidades com mais facilidade, 
inscreva-se em nosso canal. Assim você receberá avisos 
de novos vídeos em primeira mão. Se preferir, acesse 
diretamente o endereço online.

Em destaque: quem pretende reformar ou implantar 
pisos vinílicos em residências ou áreas comerciais pode 
aprender todo o passo a passo de instalação no nosso 
canal. Assista ao último vídeo postado e conte para a 
gente as suas dúvidas.

Esperamos você!

www.youtube.com/finottatodecor
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O Ikat vem despontando como 

uma das tendências mais queridinhas 

do ano de 2018, apesar de não ser nem 

de longe uma novidade, pois já é co-

nhecido há séculos, agora ele aparece 

repaginado em diferentes setores como 

na moda e, principalmente, na decora-

ção de interiores, mas você sabe sobre 

as origens e peculiaridades dessa téc-

nica? Reunimos aqui tudo o que você 

precisa saber sobre o Ikat e como incor-

porá-lo aos diferentes ambientes da sua 

casa em pequena ou em grande escala, 

de acordo com seu gosto e personali-

dade. 

A ORIGEM DA
TÉCNICA IKAT 
O Ikat não é estampa em si, mas 

sim uma técnica têxtil em que os fios 

são tingidos  anteriormente a sua tece-

lagem para criar diferentes padrões, ao 

contrário do que acontece na técnica 

do tie dye, onde as fibras do tecido são 

tingidas após o produto já estar finaliza-

do.  Não há como determinar com cer-

teza a origem do Ikat, apesar de muitos 

atribuírem à Indonésia, pois a técnica 

aparece em diversos continentes e paí-

ses através dos séculos, com diferentes 

influências e características. O que sabe-

mos é que o Ikat, apesar de ser uma das 

formas mais antigas de decoração, está 

super em alta em 2018 e vem ganhando 

novas adaptações e interpretações gra-

ças às últimas tecnologias disponíveis. 

A EVOLUÇÃO DO IKAT 
Se antes a técnica aparecia ape-

nas em produções artesanais onde os 

IKAT
Do têxtil ao papel.

Esta exuberante técnica têxtil agora 
também é tendência em papel de 
parede.

Uma técnica 
conhecida há 
séculos, ago-
ra repaginada 
em diferentes 
setores como 
moda e, prin-
cipalmente, na 
decoração de 
interiores.
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padrões, apesar de lindos, não eram 

regulares e acabavam parecendo um 

tanto “borrados”, o Ikat agora ganha 

aliados tecnológicos que permitem 

produções em grande escala e em dife-

rentes materiais, mas sem que se perca 

o ar étnico tão característico. E como 

já falamos em outras ocasiões, hoje as 

tendências passam das passarelas dos 

desfiles de moda diretamente para as 

casas e vice-versa, afinal elas não preci-

sam ficar confiadas a apenas uma área. 

Quem se beneficia é você, que pode in-

corporar suas tendências preferidas ao 

seu guarda-roupas e também ao seu lar 

e ambiente de trabalho. 

O IKAT NA 
DECORAÇÃO 
MODERNA

Apesar da sua popularidade na 

moda, é na decoração de interiores 

que o Ikat realmente brilha e ganha 

diferente facetas. Seus padrões tão 

peculiares podem ser vistos em 

estofados, capas para almofadas, 

cortinas, cobertores e até mesmo em 

grandes escalas como nos papéis de 

parede, que trazem autenticidade para 

qualquer ambiente. E é justamente por 

isso que a Finottato trouxe o que há 

de melhor da tendência em sua nova 

coleção Soul, perfeita para quem gosta 

de imprimir personalidade em todos 

os cômodos da sua casa. E é para 

você que não tem medo de ousar que 

reunimos algumas dicas de como usar 

o Ikat em suas paredes. 

Papel de Parede Finottato
Coleção Soul
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USANDO O IKAT
NAS SALAS
DE JANTAR 

A sala de jantar é um cômodo 

muito especial da casa, afinal é lá 

que a família e os amigos se reúnem 

para confraternizar e fazer as suas 

refeições. Por isso, nada mais justo 

que esse espaço ganhe um charme 

extra. Para destacar os detalhes do seu 

papel de parede nesse ambiente, crie 

um equilíbrio com os móveis dando 

preferência aos tons mais neutros e 

claros à mobília, assim você não precisa 

ter medo de escolher cores e padrões 

fortes e ousados. Inspire-se nas origens 

artesanais da técnica e opte também 

por peças com diferentes texturas e 

materiais. 

Se por acaso a sua sala de jantar 

for conjugada com a cozinha, o papel 

de parede pode ser uma peça-chave 

na hora de estabelecer a impressão de 

que são ambientes distintos, mesmo 

quando usado em uma só parede. 

 

USANDO O IKAT
NOS QUARTOS

Por ser o espaço mais íntimo 

da sua casa, o seu quarto pode e deve 

refletir a sua personalidade ainda mais 

do que os outros cômodos. No entan-

to, não são recomendados tons que o 

deixem alerta, afinal, não queremos que 

Papel de Parede Finottato
Coleção Soul
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nada atrapalhe o seu descanso. Escolha 

padrões em tons de azul e amarelos cla-

ros que ajudam a criar um sensação de 

harmonia e tranquilidade. Nos móveis 

você pode optar por peças mais rústicas 

que também trazem uma impressão de 

aconchego. 

Não esqueça de complementar 

a composição com colchas, travesseiros 

e almofadas em seus materiais preferi-

dos, que conversem não só com a deco-

ração mas também com a sensação de 

bem-estar. 

USANDO O IKAT NAS 
SALAS DE ESTAR 

Na sala, os papéis de parede 

inspirados na técnica do Ikat podem 

conferir um ar retrô que agrega uma 

elegância atemporal. Por ser um cômo-

do geralmente mais descontraído, per-

mite que você aposte em cores fortes 

também nas capas de almofadas, corti-

nas e tapeçaria. E não pense que esses 

precisam ser lisos, a combinação de es-

tampas está em alta, por isso você pode 

ousar sem medo. Use flores e plantas 

para deixar a sua sala ainda mais acon-

chegante e orgânica.

NA HORA DE 
ESCOLHER O 

ADRÃO DO SEU
PAPEL DE PAREDE 

Como falamos anteriormente, 

a decoração da sua casa deve refletir 

primeiramente a sua personalidade e 

gostos, por isso não tenha receio em 

escolher um padrão ousado, caso seja 

a sua preferência. Mas se você sentir 

que ainda têm dúvidas, você pode tirá-

-las usando o  simulador de ambientes 

que está disponível no site da Finottato, 

ele vai ajudar a ter uma noção melhor 

da composição como um todo e assim 

você pode fazer a sua escolha com toda 

a segurança.  Depois disso é só curtir os 

resultados da sua renovação e se prepa-

rar para receber diversos elogios.

Almofada Ikat azul - Inspiração.



INSPIRAÇÃO
Para transformar o lar

Vasos geométricos - Casa Bravo 

Vasos de cimento estão cada vez mais em alta 
graças a tendência do estilo industrial. Eles 
aparecem nos mais diversos formatos e fazem 
um ótimo contraste com cactos e suculentas 
que, por sua vez, trazem o verde acolhedor da 
natureza para os ambientes. 

Luminária Globo - Imaginarium 

A luminária em formato de globo 
terrestre funciona não só para au-
mentar a iluminação, mas também 
como uma peça de destaque para 
a decoração de qualquer ambiente. 
Lembrando os antigos globos que 
eram usados em escritórios e biblio-
tecas, garante um ar retrô e sofisti-
cado. 

Livro em louças - Tok & Stok

A linha Livro em Louças traz peças com poesias escri-
tas pela designer e poeta que assina a coleção, Mana 
Bernardes. Os manuscritos cobrem diversos itens, 
como os vasos que você vê aqui, levando originalida-
de e um aspecto lúdico à decoração. Há ainda peças 
como xícaras, jarro, prato e até pano de louça.



Vela aromática coração - Mmartan

Esta vela aromática da Mmartan proporciona ao local escolhido 
um cheirinho delicado de baunilha. Quando não está sendo usa-
da, se transforma em um lindo objeto decorativo para ambientes 
românticos.

Linha Looney Tunes - Camicado

Os desenhos animados estão com tudo! Tanto 
que a Camicado criou linhas exclusivas com per-
sonagens que marcaram a infância de quem hoje 
é dono de casa - mas que agradam também as 
novas gerações. É o caso da linha Looney Tunes, 
com destaque para os pratos.

Capas para almofadas - Mdecor 

Essas capas para almofadas combinam 
várias referências lúdicas e são perfeitas 
para quem quer seguir a tendência e, 
ao mesmo tempo, incluir um toque de 
cor e criatividade a um ambiente. Apos-
ta certa para salas de estar, quartos e 
até mesmo ambientes externos. 

Xícaras de chá Ikat - Tânia Bulhões

A Ikat está tão em alta que vai além dos tecidos para inspirar 
outros artigos da casa. Estas xícaras em porcelana integram uma 
linha de louças da Tânia Bulhões com toda a originalidade da 
técnica. Ideal para bem-receber com  charme e originalidade.
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A decoração de interiores está 

cada vez mais voltada à inovação, pro-

va disso é o crescimento de tendências 

que mesclam estilos diferentes, como 

a D-vision ou Mix and Match. O entre-

vistado dessa edição, o arquiteto e ur-

banista José Abreu Pereira Júnior, de 

Florianópolis (SC), vai falar justamente 

sobre essas novidades no mundo décor.

Formado pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (Ufsc), Abreu 

Júnior possui especialização em Design 

de Móveis pela Universidade Estadual 

de Santa Catarina (UDESC) e carrega 

no currículo experiências importantes, 

como estágios em escritórios de arqui-

tetura em Nancy, na França. Também 

foi curador da Mostra Casa Nova, do 

Grupo RBS, por 15 anos. Atualmente 

é um dos gestores da Casa Canto, um 

espaço voltado para arte, arquitetura 

e música que comporta um coworking 

para profissionais da área. 

1. Entre as tendências que estão em 
alta neste momento, quais você cita 
como as mais marcantes e promisso-
ras para os próximos anos?

Vejo uma grande liberdade nas 

composições com estampas diferen-

tes. O design de superfície está muito 

ligado à moda de rua, passarelas e no 

design de interiores. Em 2018, a espon-

taneidade das atitudes das pessoas e 

as expressões individuais, estão mais 

presentes no dia a dia. Isso reflete di-

retamente na decoração e na moda. 

Composições que pareciam impossí-

veis, nas décadas passadas, agora são 

permitidas nos looks e na casa. 

2. Vale a pena investir em tendências 
na decoração de interiores? Por quê?

Alguns elementos da decoração, 

como os mobiliários consagrados e as-

sinados por bons designers, são atem-

porais, isto é, jamais sairão de cena ou 

das tendências. Alguns exemplos são as 

cadeiras “Mole” de Sergio Rodrigues 

OU MIX AND MATCH. 
A TENDÊNCIA QUE 
PROMETE EM 2018

D-VISION

Entrevista
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ou a “Paulistana” de Paulo Mendes da 

Rocha. 

Mas, outros itens do decor são 

mais flexíveis, como os revestimentos 

que compõem os espaços e vestem a 

casa, estes têm uma liberdade poéti-

ca e transitam mais, podendo ser mais 

efêmeros, pela facilidade de serem 

substituídos. É o caso das capas para 

sofás, tecidos para almofadas, tapetes 

e papéis de parede.

3. Há pessoas que querem inovar, 
mas têm receio de seguir tendências 
por acharem que se trata de algo 
passageiro. Que dicas você dá para 
estas pessoas?

“Em 2018, a
espontaneidade 
das atitudes das 
pessoas e as 
expressões
individuais,
estão mais
presentes no
dia a dia.” 

Papel de Parede Finottato - Coleção Bossa Nova

Papel de Parede Finottato
Coleção Grace
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Incentivo meus clientes a inves-

tirem numa boa arquitetura, num bom 

layout, que valorize a ventilação, a boa 

iluminação e insolação, pois são itens 

importantes para a saúde da casa e são 

mais perenes. Por outro lado, acho que 

as pessoas podem se permitir ousar nos 

elementos de ambientação e cenogra-

fia do seu lar ou escritório.

Os revestimentos de superfícies 

(tecidos, papéis de paredes, adesivos) 

podem dialogar mais com as estações 

do ano e a personalidade do morador 

ser refletida no ambiente em cada fase 

da vida: mais urbano, mais tropical, mais 

clássico, mais excêntrico, ou  “tudo jun-

to e misturado”.

4. Como você avalia a transição atual 
entre as tendências da moda das pas-
sarelas para a décor e vice-versa?

A passarela sempre influenciou 

na decoração e vice-versa. Assim como 

a arquitetura e arte influenciam à moda 

desde os períodos mais clássicos. A his-

tória mostra que o Rei Sol influenciava 

o mundo com suas indumentárias e seu 

estilo de morar em Versalhes.

Atualmente, alguns editoriais de 

moda fotografam artistas e modelos em 

cenários onde o papel de parede é igual 

a roupa do artista, mostrando a possibi-

lidade do mimetismo destas duas áreas. 

Isto evidencia esse diálogo recorrente. 

O estilista Ronaldo Fraga é um grande 

exemplo disso no Brasil, ele conta his-

tórias através da moda. E na decoração 

não é diferente, devemos refletir nossa 

cultura, nossa verdade através dos am-

bientes que vivemos.

5. Entre as tendências que estão em 
alta temos a D-vision (ou Mix and 
Match). Como você descreve esse es-
tilo?

Traduzindo para o português: 

Papel de Parede Finottato - Coleção Salsa  
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misturar e combinar, simples assim! 

Resumindo, é uma  “descombinação” 

harmônica de estampas e cores, numa 

possibilidade de se libertar mais das re-

gras e estilos anteriores, reaproveitando 

o que se tem em casa, somando o novo 

ao usado. 

Numa época de acomodação da 

economia mundial, não se pode jogar 

tudo fora e comprar tudo novamente, 

isso nem é sustentável. A tendência Mix 

and Match nos traz a possibilidade de 

manter padronagens que já temos em 

casa com as novas adquiridas. Assim, o 

xadrez pode dialogar com estampas flo-

rais e outras geometrias e cores. Tudo é 

possível, dentro de um equilíbrio macro.

6. Na sua opinião, por que essa ten-
dência está agradando tantas pes-
soas?

Justamente por ser mais demo-

crática, pois traz o hi-low, que é a jun-

ção do sofisticado e simples, do caro e 

barato, do item afetivo com algo super 

novo. Esta grande liberdade conforta as 

pessoas.

7. Como se usa a D-vision na decora-
ção?

Requer um pouco de ousadia, o 

melhor é começar pouco a pouco e ir 

gradualmente aumentando a “criativi-

dade” em relação às mesclas. Comece, 

por exemplo, escolhendo tecidos com 

estampas diferentes, mas que tenham 

uma cor guia predominante.

8. Apesar de estar super em alta, a 
D-vision pode parecer um pouco ou-
sada para quem não tem afinidade 
com decoração. Como criar um equi-
líbrio harmônico entre as estampas 
sem errar?

O importante é ter bom senso, 

pesquisar editoriais de decoração e de 

moda. Uma dica de combinação cer-

teira é a mistura de uma, duas, ou até 

mais, maxi estampas com versões mini 

do mesmo tema, para dar o efeito de 

zoom-in e zoom-out. A técnica vale para 

qualquer tipo de padronagem gráfica - 

clássica, étnica, florais, geométrica etc. 

Em todo caso, procure escolher estam-

pas que combinem com desenhos geo-

métricos, sempre compartilhando com 

a mesma gama de cores. 

Uma boa ideia é começar pelo 

papel de parede, depois os tecidos das 

almofadas, tapetes, conciliando com os 

itens existentes, como os tapetes e ou-

tras estampas da casa. Pode-se combi-

nar peças de mobiliários de diferentes 

estilos também. O efeito pode ser es-

petacular e inovador. Todavia, se você 

se sentir um pouco inseguro com o re-

sultado, procure uma consultoria, existe 

um serviço de arquitetos e decoradores 

que fazem visitas pontuais, vão à sua 

casa, para “o toque final”. Boa sorte!

Papel de Parede Finottato - Coleção Salsa  

Papel de Parede Finottato
Coleção Grace



O CENÁRIO PERFEITO PARA
MOMENTOS INESQUECÍVEIS

Nuances e texturas que traduzem todo o encanto do seu 

lar. Esta é a coleção Grace, nova aposta da Finottato para 

quem busca estampas que inspiram.

A coleção que une a elegância histórica do Kashmir, as 

pinceladas encantadoras da aquarela e o aconchego das 

poesias manuscritas. 

Transforme as boas sensações vividas em casa em

memórias eternas com a leveza da coleção Grace.
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Seguindo as últimas tendências da 
moda, a decoração da sua casa vai 
ganhar ares despojados e alegres 
com esses elementos. 

Já se foi o tempo em que a com-

posição dos ambientes precisava ser 

séria e sem muita personalidade, hoje 

a moda e o design conversam com a 

decoração e a cada ano temos novas e 

empolgantes tendências. Seguindo a li-

nha do Tropicalismo, que apareceu com 

muita força em 2017, vemos agora uma 

série de elementos lúdicos que trazem 

frescor e alegria à decoração. Abacaxis, 

flamingos, melancias, folhagens, entre 

outras representações fazem parte des-

sa tendência que pode ser aplicada à 

qualquer ambiente, em grande escala 

ou em detalhes que fazem toda a dife-

rença. Reunimos aqui algumas dicas de 

como você pode adotar esse estilo tão 

divertido e cheio de personalidade. 

NAS PAREDES

Sabemos que os papéis de pa-

rede podem ser a forma mais fácil de 

realizar uma mudança dramática em 

qualquer ambiente, pois além da prati-

cidade e do custo baixo, eles permitem 

acabamentos perfeitos e muita origi-

nalidade. Por isso, na hora de adotar 

a tendência lúdica para renovar suas 

paredes aposte na nova coleção Soul 

da Finottato, que traz várias opções de 

estampas com esses elementos. Você 

pode escolher desde opções mais dis-

cretas como uma estampa de folha-

gem, até as mais audaciosas como as 

de abacaxi, independente do caminho 

que você escolher uma coisa é certa, o 

resultado será um ambiente mais leve, 

alegre e repleto de personalidade. 

NOS ESPAÇOS AO AR 
LIVRE

Que tal transformar a área da 

sua piscina em um lugar descontraído e 

ainda mais convidativo? Não podemos 

negar que a tendência lúdica combina e 

muito com o verão, que é uma das esta-

ções preferidas dos brasileiros. As boias 

super coloridas e com formatos diverti-

dos, como flamingos, frutas e até mes-

mo unicórnios, estão ganhando cada 

vez mais espaço e não é à toa. Afinal, 

quem não gosta de desfrutar de belos 

momentos de lazer com os amigos e a 

APOSTA
CERTA
ELEMENTOS LÚDICOS
NA DECORAÇÃO 

APOSTA
CERTA 
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Na hora  de 
adotar a tendência 
lúdica para renovar 

suas paredes aposte 
na nova coleção Soul 

da Finottato, que 
traz várias opções de 
estampas com esses 

elementos.

Papel de Parede Finottato - Coleção Soul 
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família? Invista também em copos, taças 

e jarras de acrílico com diferentes temas 

e muitas cores, eles vão destacar ainda 

mais os sucos e drinks que você serve 

aos seus convidados.

NOS OBJETOS DE 
DECORAÇÃO

Se você não quer fazer uma mu-

dança radical em sua casa, mas ainda 

quer embarcar nessa tendência, não há 

problema! Você pode investir em ob-

jetos de decoração que façam alusão 

aos seus elementos lúdicos preferidos. 

Vasos de flores que fogem do tradicio-

nal e muitos quadros com estampas 

animadas e despretensiosas, são ótimas 

formas de começar. E não se preocupe 

em furar as paredes, os quadros podem 

estar apenas apoiados em uma cômo-

da, aparador e até mesmo encostados 

no chão. Lembre-se, com essa tendên-

cia não há regras, tudo o que você pre-

cisa é dar asas à sua criatividade.  

NAS ALMOFADAS

Essa é outra forma de dar uma 

repaginada em um espaço sem ter que 

fazer um grande investimento, as almo-

fadas além de úteis são peças coringas, 

pois permitem inúmeras possibilidades 

de combinações. Você pode por exem-



21

plo escolher um tema lúdico da sua pre-

ferência e mesclar com outras estampas 

mais neutras como o poá, quadrados 

e outros formatos geométricos, e até 

mesmo com almofadas lisas para criar 

um contraste. As formas e tamanhos 

também não precisam ser uniformes, 

pelo contrário, quanto mais diversifi-

cados mais personalidade você traz à 

composição. 

NOS UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS

Quem disse que a sua cozinha 

precisa ficar de fora dessa tendência? 

Cada vez mais as empresas estão inves-

tindo em trazer um design diferenciado 

aos seus produtos, e não estamos fa-

lando somente de louças e copos, mas 

também de eletrodomésticos, talheres, 

panelas e outros utensílios domésticos. 

Não tenha medo de dar mais cor a sua 

cozinha e aposte em elementos descon-

traídos, temos certeza de que eles vão 

deixar o preparo e degustação das re-

feições ainda mais prazerosos. 

IMPRIMA SUA 
PERSONALIDADE

O mais importante para que a 

tendência lúdica funcione em qualquer 

ambiente é que ela reflita seus gostos 

e sua  personalidade. Não há certo ou 

errado na hora de decorar o seu lar, por 

isso  aposte sem medo e não esqueça 

de se divertir com o processo. 
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PISO VINÍLICO LVT EM RÉGUA

PREMIER

A Finottato está sempre em busca de mais facilidades para você! Por 

isso lançamos em novembro de 2017 a linha de pisos Premier Click Unilin 

(Uniclic Angle to Angle) que dispensa o uso de cola na instalação. Devi-

do ao sistema “click” do produto, permite o encaixe lateral perfeito entre 

as peças e mantém todas as qualidades dos pisos vinílicos que você já 

conhece. A linha Premier está disponível em sete tons de madeira para 

residências e áreas comerciais.



Click
Unilin
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Ao escolher o piso ideal para re-

sidências ou ambientes comerciais é co-

mum haver dúvidas, afinal, são inúme-

ras opções disponíveis em um mercado 

que cresce cada vez mais, trazendo di-

versas novidades. Porém, há duas exi-

gências que são quase unânimes entre 

os profissionais da área e os clientes: a 

praticidade e o conforto proporciona-

dos por esse revestimento. Não é à toa. 

Reformas e construções são sinônimo 

de dor de cabeça para a maioria das 

pessoas, então, tudo o que vier para 

facilitar esse processo é bem visto aos 

olhos dos interessados. 

Mas as exigências não param 

por aí, eles também precisam trazer um 

senso de estética. Os pisos, em espe-

cial, vão além da decoração de interio-

res - eles são necessários para compor 

um ambiente. A baixa qualidade pode 

gerar dores de cabeça extras e muito 

prejuízo. Pensando no custo-benefício 

desse item, os pisos vinílicos LVT se tor-

naram “os queridinhos da vez”. A ten-

dência é forte e desbanca outros tipos 

de revestimentos bastante conhecidos 

e valorizados como laminados, cerâmi-

cos e porcelanatos.

FACILIDADES NA 
INSTALAÇÃO E 

LIMPEZA

Como falamos anteriormente, 

reforma é algo que afugenta as pes-

soas, mas pode ser facilitada pelos pi-

sos vinílicos LVT. É que a instalação é 

rápida, sem quebra-quebras e sem su-

jeira. Por isso, permite a troca dos pisos 

de um ambiente sem que os moradores 

precisem sair do local, como acontece 

com o uso de outros materiais. Para am-

bientes comerciais é uma vantagem que 

evita prejuízos financeiros. 

Existem opções, como a linha 

Premier da Finottato, que dispensa o 

uso de cola, com sistema “click”. A ma-

nutenção também é prática em todos 

os modelos - um pano úmido com de-

tergente neutro é o suficiente. Além dis-

so é um produto antialérgico, que não 

propaganda fungos e bactérias. Muito 

diferente dos obsoletos carpetes.

CONFORTO E 
DECORAÇÃO

Além de todas essas vantagens, 

os pisos vinílicos LVT possuem uma 

variedade muito ampla de tipos, com 

diferentes texturas e estampas que re-

produzem materiais nobres como a ma-

deira, o granito, entre outros. Também 

permite imprimir estilo e personalidade 

nos ambientes de acordo com seu gos-

to e proposta de cada projeto. 

Além disso, os  pisos LVT têm  

ótimo desempenho acústico e  contri-

buem com a absorção sonora abafando 

os ruídos. As características térmicas 

também agregam valor, pois promovem 

temperaturas agradáveis aos ambien-

PISOS LVT
DECORAÇÃO, PRATICIDADE
E BEM-ESTAR.
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tes. Detalhes mais do que importantes 

de serem lembrados, na hora de tomar 

a decisão de compra seja para um imó-

vel residencial ou comercial.

COMPARAÇÃO COM 
OUTROS MATERIAIS

Os pisos vinílicos LVT possuem 

também muitas vantagens em relação 

a outros materiais, até por isso ele vem 

se tornando cada vez mais popular. 

A diferença está em seu pro-

cesso de fabricação que resulta em um 

material  muito mais duradouro do que 

a madeira convencional, por exemplo. 

Também é mais resistente à água do 

que o laminado, apesar de ter uma es-

pessura menor do que o mesmo. Além 

disso, com os pisos LVT você não preci-

sa se preocupar com riscos e manchas 

ou, como no caso do porcelanato, com 

lascados e até a quebra do material. 

AS PRÓXIMAS 
TENDÊNCIAS
PARA O LVT

Como se não bastasse todas 

essas vantagens, a Finottato ainda traz 

em suas linhas de pisos LVT as últimas 

novidades e tendências do mercado 

mundial, dessa forma você tem muito 

mais opções e possibilidades. Sem es-

quecer da garantia de qualidade que 

varia de 5 a até 15 anos, dependendo 

da linha e local de aplicação.

PERSONNALITÉ - Esta  linha 

já conquistou o mercado graças a ele-

gância dos seus padrões que ganharam 

cada vez mais aperfeiçoamento e em 

janeiro de 2018 a gama foi atualizada 

com novos padrões. 

VERSATILE - Com renovação da 

linha em 2018, as estampas e texturas 

sofisticadas ampliam ainda mais as suas 

opções de escolha. 

PREMIER - Recentemente lança-

da, esta linha dispensa o uso de cola na 

instalação, graças ao inovador sistema 

“Click Unilin”.  

MAXIMUM - Com produtos de 

luxo e estampas que simulam a madei-

ra natural, é a linha perfeita para am-

bientes requintados.
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