	
  
	
  

INCEFRA TRAZ DIVERSAS NOVIDADES PARA A EXPO REVESTIR 2017
Atenta às tendências de decoração e arquitetura, a empresa incrementa as coleções HD e
Design e reúne mais de 30 revestimentos exclusivos durante a feira
Da madeira ao concreto, das pedras tradicionais ao mármore. Com quatro
décadas de tradição em revestimentos cerâmicos, a Incefra apresenta no palco
da 15ª Expo Revestir uma releitura conceitual de materiais que compõem a
natureza e nossa arquitetura. Com 46 anos de história, a empresa pertence ao
Grupo Fragnani, considerado o 6º maior produtor de placas cerâmicas do
mundo que integra ainda as marcas Tecnogres, Incenor e In Out Porcelanatos.
O evento, que agitará São Paulo entre 7 e 10 de março, no Transamérica Expo
Center, é uma importante plataforma comercial para o setor, considerada a
mais influente rodada de negócios da América Latina e principal vitrine de
produtos. A Incefra, que participa desde a primeira edição da feira, há 15 anos,
terá mais uma grande novidade este ano. Vários lançamentos poderão ser vistos
em ambientes exclusivos criados por grandes nomes do segmento de
arquitetura e decoração, como profissionais dos escritórios Figoli-Ravecca,
Studio Cris Paola e Studio ArquitetUras.
Confira os principais lançamentos:
LINHA HD: Madeiras e relevos com estilo e personalidade

O constante investimento em tecnologia de impressão digital permite a perfeita
reprodução de materiais vindos da natureza. O toque acolhedor da madeira
deu vida a novos modelos de revestimentos cerâmicos com texturas e
acabamentos únicos. Destaque para o efeito patinado, uma mescla entre o
rústico e o moderno. Outro ponto alto são os produtos que apresentam efeitos
tridimensionais com referência geométrica.

	
  
	
  

LINHA DESIGN: Mármores elegantes e visuais primorosos

O leque de revestimentos que simulam até mesmo o toque do mármore,
material clássico na decoração com seus veios e cores nobres, ganhou uma
diversidade ainda maior de nuances. Com estética clean e minimalista, a beleza
da pedra é capaz de enobrecer e transformar qualquer ambiente.
15ª EXPO REVESTIR
De 7 a 10 de março de 2017
Transamérica Expo Center
Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo
Grupo Fragnani – Pavilhão B – Rua Principal - Estande 240
www.exporevestir.com.br
	
  

INCEFRA
Primeira indústria de cerâmica do Grupo Fragnani, a Incefra foi criada há 46
anos e começou no mercado de telhas, em Cordeirópolis, no interior de São
Paulo. Em 1989, deu início ao parque fabril voltado para os revestimentos
cerâmicos. Hoje, com seis linhas de produção em atividade oferece mais de 3
milhões de m² de cerâmicas fabricados por mês e comercializados em todo o
Brasil. Por meio do processo de via seca, os produtos da empresa são feitos de
forma sustentável, pois agridem menos o meio ambiente, utilizam menos 65%
de água, 30% menos energia térmica e emitem 30% menos CO₂.
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