
2018: um ano 
que promete 
ser intenso

Decorando a casa:
Estilo Moderno
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PARA AMBIENTES MAIS INTIMISTAS E IRREVERENTES

A nova coleção de papéis de parede Blues imprime elegância e delicadeza 
graças a sua paleta em tons pastéis, neutros e acinzentados combinada a 
padronagens com acabamentos metalizados. As influências orientais e
texturas naturais, que estão em alta, também são marcantes na linha. É ideal 
para quem quer tornar os ambientes mais intimistas e aconchegantes sem 
deixar de lado as últimas tendências em decoração.
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ASSISTA AOS VÍDEOS DA FINOTTATO

A Finottato conta com um canal no Youtube feito especialmente para nos comunicarmos 
diretamente com você: o Finottato Decor.  Por meio de vídeos e animações você pode 
receber dicas de implantação e uso dos produtos e informações sobre as coleções. É 
possível ainda comentar e interagir conosco no campo de comentários de cada publica-
ção, além de compartilhar as produções em seus perfis nas redes sociais. 

Para ficar por dentro de todas as novidades inscreva-se em nosso canal e receba um 
aviso de novos vídeos em primeira mão. Se preferir, acesse diretamente o endereço 
online no seu computador ou celular.

Esperamos por você!

www.youtube.com.br/finottatodecor

CONFIRA TAMBÉM NOSSOS VÍDEOS COM DICAS:

PREPARAÇÃO DA PAREDE
ANTES DO PAPEL

ANTES DE COMPRAR
UM PAPEL DE PAREDE

QUANTIDADE DE ROLOS
DE PAPEL DE PAREDE

PAPEL DE PAREDE ÓPERA
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Se tem uma tendência que 

está cada dia mais em alta, e vai con-

tinuar assim por um bom tempo, é o 

Estilo Industrial. Originário dos Estados 

Unidos, quando galpões e estúdios 

passaram a ser utilizados como imóveis 

residenciais, após o fim da 2ª Guerra 

Mundial, esse estilo ficou popularmen-

te conhecido através da imagem dos 

lofts. Apartamentos amplos, com pé 

direto alto, muita iluminação natural e 

que incorpora os elementos próprios da 

construção na decoração, como tijolos, 

tubulações e fiações aparentes; o uso 

de materiais com um visual mais pesado 

como madeira, concreto e metal; linhas 

simples, fortes e limpas nos móveis e 

arquitetura; predominância das cores 

cinza e branco e, principalmente mui-

ta atitude, são os principais elementos 

desse estilo. 

Além disso, o Estilo Industrial 

prioriza a otimização do uso dos espa-

ços, integrando diferentes ambientes 

sem a necessidade de divisórias. E a boa 

notícia é que você não precisa ser pro-

prietário de um lotf em Nova York para 

adotar o estilo. Devido a sua grande po-

pularização, você encontra aqui mesmo 

tudo que é necessário para  transformar 

qualquer imóvel apenas utilizando os 

elementos corretos.

PAREDES

No Estilo Industrial as paredes 

são protagonistas, mas você não preci-

sa de uma grande obra para modificar o 

acabamento  atual  das suas. Os papéis 

de parede permitem que você faça uma 

mudança radical, sem inconvenientes, 

sujeira e sem um grande  investimento 

financeiro. 

A Finotatto oferece em suas co-

leções opções que vão lhe ajudar em 

seu projeto. A linha Mambo possui op-

ções perfeitas para você simular o aca-

bamento em cimento, pedras/mármore 

e madeira, que também estão presen-

tes na linha Twist. Já as linhas Bolero e 

Tic Tac possuem padronagem de tijo-

los. Essas são apostas certas para co-

meçar sua renovação e assegurar o tom 

industrial em seu lar. 

MÓVEIS

Lembre-se de manter linhas 

ESTILO
INDUSTRIAL:
A TENDÊNCIA AMERICANA
QUE INVADIU O MUNDO

Saiba como adotar o estilo dos
populares lofts que é tendência máxima 
para os lares modernos.
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simples e, sempre que possível, retas. 

Estantes de metal, daquelas que lem-

bram as usadas nas antigas bibliotecas, 

de preferências sem portas, deixando 

os objetos à mostra, são perfeitas para 

guardar seus livros, CDs e DVDs. Na 

cozinha use a abuse da madeira, nas 

prateleiras, armários, balcão e mesa. 

Você também pode incrementá-la ain-

da mais investindo em uma iluminação 

diferenciada. 

E se você é adepto dos móveis 

modernos, esse é definitivamente o es-

tilo para você, do quarto à sala, invista 

em peças com design clean dando pre-

ferência ao mix de textura, como ca-

deiras de plástico com pés de madeira. 

O Estilo Industrial também pede uma 

mobília grande, aqui não há espaço 

para móveis em miniatura, sofás com 

O Estilo
Industrial
prioriza a
otimização do 
uso dos
espaços,
integrando
diferentes 
ambientes sem 
a necessidade 
de divisórias. 
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mais de dois metros e mesas com vários 

lugares são característicos nos projetos 

que seguem a tendência.

DECORAÇÃO

O lema do Estilo Industrial é “o 

menos é mais”, porém alguns objetos 

de decoração são extremamente 

necessários para transformar o ambiente 

e dar aquela sensação de  aconchego. 

Invista em peças  com uma pegada 

vintage que  ajudam a “quebrar” 

a dureza do ambiente. Você pode 

repaginar um armário ou escrivaninha 

encontrados em lojas de móveis 

usados com uma pintura em patina, 

por exemplo. Obras de arte, quadros e 

fotos em preto e branco penduradas na 

parede também são ótimas pedidas. 

Uma opção não tão óbvia é o  

romantismo das flores, que é bem-vindo 

em vasos e na temática de quadros, 

afinal, elas proporcionam um contraste 

incrível com os tons de cinza e peças 

mais austeras. Nessa mesma linha de 

pensamento, os móveis e acessórios 

rústicos também  asseguram o charme 

e um senso de aconchego para o 

ambiente. Pense em antigos baús e 

malas ou até mesmo caixas de madeira 

com um tratamento diferenciado. 

É importante ressaltar que canos 

e tubulações aparentes fazem parte da 

decoração no Estilo Industrial, e você 

também pode investir em peças de 
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design feitas desses materias das mais 

inusitadas formas.

ILUMINAÇÃO

Como falamos anteriormente, 

a iluminação é parte importantíssima 

do Estilo Industrial. Além da natural 

assegurada pelas janelas, você precisa 

investir (e muito) nas luminárias.  O mais 

interessante é que você pode usar os 

fios expostos; as lâmpadas de estilo 

bem tradicional e ainda, incorporar 

materiais como ferro e vidro. Luminárias 

de pé são perfeitas para a sala. No 

quarto invista em abajures, brinque com 

o jogo de luz e sombras nos ambientes. 

Tudo isso reforça ainda mais o estilo e 

personalidade do seu projeto. 

PALETA DE CORES

Dê toda a preferência aos tons 

de cinza, branco e preto. Os tons de azul 

também podem aparecer, mesmo que 

timidamente para dar um toque de cor. 

Os pisos também devem seguir essa 

mesma paleta. Uma ótima opção são os 

pisos LVT que são resistentes, fáceis de 

limpar e garantem um acabamento per-

feito. Indicamos os padrões das linhas 

Quadratta e Versatile da Finotatto para 

os projetos de Estilo Industrial. 

AMBIENTES 
INTERLIGADOS

A premissa dos lofts é não ter di-

visórias físicas nos ambientes. A dispo-

sição e estilo da mobília, diferentes pa-

péis de parede e temas, são os grandes 

responsáveis pelas divisões, e isso tam-

bém se aplica em apartamentos e casas 

com uma arquitetura mais tradicional, 

se for o seu caso. Uma sala de estar e de 

jantar podem ser criadas em um mesmo 

cômodo, ou ainda, um pequeno escri-

tório pode ser montado em seu quarto. 

A intenção é aproveitar ao máximo o 

espaço disponível. Use as referências 

existentes ao seu favor, leve em conta o 

tamanho do seu imóvel e principalmen-

te, imprima seu estilo pessoal e gosto 

em seu projeto e com certeza ele será 

um sucesso. 

Canos e 
tubulações 
aparentes 
fazem 
parte da 
decoração 
no Estilo 
Industrial

Papel de parede Finottato - Coleção Mambo



INSPIRAÇÃO
Para transformar o lar

Balcão Subway - Desmobilia

Este balcão tem inspiração no estilo 
industrial e pode ser usado como rack 
na sala de estar, no escritório ou até 
mesmo no quarto. 

Batedeira Jolie - Cadence

Os eletrodomésticos também seguem tendências 
de decoração, como é o caso desta batedeira 
com jeitinho retrô. Os aparelhos coloridos estão 
em alta, já que o consumidor procura por diferen-
cial e tem predileção por tudo que pode tornar a 
cozinha mais divertida.
 

Poltrona Sofia - Formato Design

Os grafismos invadiram a decoração e são 
ideais para dar elegância e personalida-
de ao ambiente. A cor verde claro desta 
poltrona remete ao desejo de aproxima-
ção com a natureza, tendência ainda forte 
para 2018.



Balanço de madeira - Meu
móvel de madeira

O balanço pode fazer parte do quar-
to das crianças - mas também decorar 
ambientes adultos. É que o objeto faz 
alusão a momentos de descanso ao ar 
livre, além de estar ligado a memórias 
afetivas da infância.

Escrivaninha Loft - Fernando Jaeger

A tendência também é misturar materiais e refe-
rências. Esta escrivaninha, além de ter uma pe-
gada industrial por conta da estrutura metálica, 
mescla o aconchego da madeira natural com a 
cor diferente da pintura das gavetas.

Capa de almofada Carpe Diem - Uatt?

A cor-de-rosa não é mais exclusividade do quarto das meninas. 
Em 2018 ela estará em objetos decorativos variados, como no 
caso desta capa de almofada. A peça também carrega a frase 
em latim que significa “Aproveite o dia” - indo ao encontro da 
tendência máxima para o próximo ano que é ser intenso em 
todos os sentidos. 

Aromatizante Sombra e Água Fresca - Aroeira Home

A marca traz uma coleção de aromas para a casa que 
mistura cheirinho de terra molhada e o toque cítrico do 
limão provando que a tendência é estar perto da nature-
za até dentro de casa! 



12

O ano de 2017 ainda não termi-

nou, mas acredite, já há muito o que fa-

lar sobre 2018. De acordo com os maio-

res nomes em previsões de tendências, 

estilo e comportamento mundial como 

a WGSN, o próximo ano pode ser defi-

nido em uma palavra: intenso. E é claro 

que isso reflete em nossa forma de viver, 

morar e decorar nossos lares. 

Os especialistas, inclusive, já 

apontam as quatro macro tendências 

que ditam o “tom” do ano 2018. A pri-

meira delas é o relacionamento mais 

profundo com a natureza, valorizando 

tudo o que é natural (comidas, produ-

tos, tecidos, etc)  e incentivando uma 

vivência e conexão mais profunda com 

a mesma. 

A noite também está em voga, 

assim como a escuridão - inclusive de 

sentimentos! A obrigatoriedade de ser 

feliz o tempo todo está em baixa, assim, 

o pessimismo e a melancolia, começam 

a ser vistos como processos naturais e 

importantes para as reflexões e o ama-

durecimento do ser humano. 

Outra grande tendência é o 

Design Substancial, onde os produtos 

não devem apenas ser bonitos e funcio-

nais, eles precisam também ser susten-

táveis e agregar valor à vida. 

Para completar as quatro macro 

tendências temos a infusão, que levanta 

questionamentos sobre os resultados 

da nossa relação com a tecnologia e 

ainda sugere que haverá cada vez mais 

mudanças em nosso relacionamento 

com as “máquinas”, conforme formos 

avançando tecnologicamente. Isso se 

traduz em tecidos inteligentes e perso-

nalização de bens, produtos e serviços.

TONS E CORES

O instituto de Cores Pantone já 

entregou algumas tendências, mas ain-

da não anunciou qual será a cor do ano 

de 2018. Entre os destaques já divulga-

dos há a combinação de tons bem dife-

rentes, como laranja e azul, além do do-

mínio dos tons metálicos e “furta-cor” 

que seguirão fortes, principalmente na 

moda. 

Os tons pastéis continuam, mas 

aos poucos vão dando lugar a tons mais 

abertos. Aliás, a paleta de cores para 

2018 deve priorizar os tons alegres. O 

rosa, por exemplo, que era uma cor que 

remete à infantilidade e ao romantismo, 

vem com força total.

UM ANO QUE 
PROMETE SER 
INTENSO

2018:
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BEM-ESTAR
ACIMA DE TUDO

Como falamos anteriormente, 

as previsões de tendências para o pró-

ximo ano não incluem só sugestões de 

cores e objetos, mas uma verdadeira 

mudança mental e comportamental 

que refletirá em nossas escolhas do dia 

a dia. Assim como a aproximação com 

a natureza, o bem-estar físico e mental 

aparecem como as novas prioridades, 

assim, estar bem com si mesmo é o 

novo símbolo máximo de status. 

Seguindo nessa lógica, a casa 

torna-se o centro da vida das pessoas, 

os jantares com amigos, sessões de 

“Vivemos em um 
momento onde 
os ambiente
devem atender 
às questões
ergonômicas, 
criando espaços 
extremamente 
confortáveis”. 
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cinema e outras atividades que normal-

mente seriam realizadas fora de casa, se 

voltam ao lar. Tudo isso em ambientes 

abertos e que, de preferência, permi-

tam a mistura do outdoor com o indoor, 

inclusive o home office. 

Isso reflete também em artigos 

de decoração e disposição dos am-

bientes: bicicletas, skates, pranchas de 

surfe, balanços, entre outros, passam a 

compor o lar. Já os banheiros ganham 

ares de SPA com mais espaço para rela-

xamentos e  momentos sozinhos. 

Para entendermos mais sobre 

as tendências para 2018 entrevistamos 

uma especialista no assunto, a arqui-

teta catarinense Diva de Mello Rossini. 

Formada pela Universidade do Vale do 

Itajaí (Univali), a profissional é pós-dou-

tora em Arquitetura pela Universidade 

de Lisboa. Atualmente é professora do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Univali - do qual foi coordenadora até o 

ano de 2012, do Tecnólogo em Design 

de Interiores e do Mestrado em Turis-

mo, todos na mesma instituição. 

Diva tem vasta experiência na 

área com ênfase em Projeto de Arqui-

tetura e Urbanismo atuando, principal-

mente, nos seguintes temas: arquitetu-

ra da cidade e seus atributos turísticos 

culturais, projeto arquitetônico e ergo-

nomia.

Entrevista
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1 - Na sua opinião, de uma forma ge-
ral o que o consumidor pode esperar 
das tendências em arquitetura e de-
sign de interiores para 2018?

 A arquitetura de interiores se-

gue as tendências da moda em geral. 

Como vivemos um momento onde o 

resgate do clássico ainda está presente, 

principalmente elementos descenden-

tes do barroco (exageros que se asse-

melham aos Luíses), talvez surja, aos 

poucos, o retorno à simplicidade.

2 - Quais os tipos de piso que estão 
em alta e serão tendência daqui para 
a frente?

 Pisos dos mais variados possí-

veis. A escolha está relacionada ao bol-

so do cliente. Desde as pedras naturais 

até os porcelanatos, passando pelos 

vinílicos - que é uma ótima opção, com 

preço acessível e de fácil manutenção.

3 - Quais as maiores apostas em pa-
péis de parede?

 O retorno aos papéis mais lim-

pos, que simulam as texturas naturais, 

como a da palha de seda, estão em alta.

4 - Em tempos de crise financeira, 
quais as opções mais econômicas de 
revestimentos decorativos?

 A tinta ainda é a opção mais 

barata para as paredes, no entanto, não 

é a mais prática. Nesse caso o papel de 

parede é o mais adequado, até porque 

tem preços para vários tipos de bolsos. 

Para o piso, os porcelanatos importa-

dos possuem as melhores opções de 

preços, embora não são os mais fáceis 

de serem aplicados, ao contrário dos 

vinílicos, que tem um custo um pouco 

maior mas são de simples aplicação, fá-

cil manutenção e alta resistência.

5 -  Sabemos que a decoração de 
um lar ou qualquer imóvel/ambiente 
pode ser um grande investimento fi-
nanceiro. Com isso em mente, como 
balancear tendências e investimentos 
“seguros” na decoração?
 

A melhor maneira de evitar desperdí-

cio é contratar um profissional da área 

de arquitetura ou design de interiores. 

Este profissional elaborará um projeto 

que poderá ser ajustado até atender às 

suas necessidades estéticas, funcionais 

e econômicas.

6- Se você pudesse escolher apenas 
uma tendência para indicar como a 
máxima de 2018, qual seria?

 O retorno às formas puras e 

limpas, pois vivemos em um momento 

onde os ambiente devem atender às 

questões ergonômicas, criando espaços 

extremamente confortáveis.

Papel de parede Finottato - Coleção Blues





Sempre é tempo para mais diversão!

A coleção TIC TAC 2 está encantadora. Ideal para o quarto de crianças e adolescentes, 
traduz as sensações desta época fascinante da vida em padronagens divertidas, irre-
verentes e coloridas. Sempre acompanhando as tendências, traz um estilo para cada 
faixa etária: da delicadeza dos bebês até a ousadia dos jovens. Transforme o ambiente 
preferido dos pequenos com a nova coleção TIC TAC 2!
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Priorizando a estética clean com 

poucos móveis e bastante espaço livre, 

objetos pontuais e de fino acabamento, 

o  Estilo Moderno não é sinônimo de 

contemporâneo e sim de atemporal. Na 

paleta de cores predominam os tons de 

branco, cinza, preto e marrom, o toque 

mais vibrante fica por conta de peças 

pontuais, padronagens em tapetes, 

mantas, almofadas e, é claro, nos papéis 

de parede. 

Esqueça os móveis rebuscados e 

o excesso de peças decorativas, aqui a 

funcionalidade vem em primeiro lugar, 

por conta disso é um estilo ideal para 

espaços pequenos. Invista em um mo-

biliário de poucas mas boas peças, pre-

ferencialmente com linhas retas e com 

um design mais moderno. O uso de ma-

teriais e tecidos tecnológicos também 

ajudam a compor o ambiente e, para 

garantir o seu toque pessoal, aposte em 

fotos e exponha seus livros como parte 

da decoração. Na sequência, você irá  

encontrar mais dicas de como adotar o 

Estilo Moderno em todos os cômodos 

do seu lar. 

SALA DE ESTAR

A sala de estar deve evocar um 

misto de sofisticação e aconchego, 

como já citamos anteriormente. Invista 

em sofás, mesas e cadeiras com linhas 

retas e um design mais moderno. Entre 

os materiais mais populares estão a ma-

deira e as peças com acabamento em 

metal.  Poltronas ou outro tipo de es-

tofados coloridos também são apostas 

certas, já que eles ajudam a quebrar os 

tons predominantemente neutros e dão 

um toque mais alegre ao ambiente. 

Médios e pequenos tapetes com 

texturas também são bem-vindos, as-

sim como mantas e capas de almofadas 

com padronagem, esses são os artigos 

certos para você imprimir sua persona-

lidade no ambiente. Lembre-se apenas 

de não abusar na decoração, menos é 

mais na hora de manter um cômodo 

clean, por isso, dê prioridade a objetos 

que além de belos possuam funcionali-

dade em seu lar. 

DECORANDO A CASA:    

Entre as tendências máximas para deco-
ração neste e no próximo ano, o Estilo 
Moderno aparece como uma espécie de 
fundamento dos outros estilos em alta. 

ESTILO
MODERNO
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Nas paredes, 
opte por papéis 
que casem com o 
Estilo Moderno, 
como os da linha 
Twist da Finottato. 
Uma boa dica é 
eleger uma parede 
apenas para rece-
ber o tratamento, 
ela pode ser o foco 
de sua sala.
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QUARTO 

O Estilo Moderno leva aos quar-

tos a decoração minimalista perfeita 

para criar um ambiente clean que pro-

porciona uma atmosfera de paz e re-

laxamento, ideal para o seu lugar de 

descanso. Também é o cômodo da casa 

que mais deve refletir a sua personalida-

de e gostos, afinal é o seu refúgio par-

ticular em meio a correria do dia a dia. 

Para torná-lo ainda mais interessante, 

deixe seus livros expostos como parte 

da decoração. Um painel, algumas fo-

tos ou um quadro também são ótimos 

elementos para dar um toque especial. 

Você também pode criar um espaço 

para trabalho ou investir em uma pol-

trona confortável para fazer as suas lei-

turas. 

Invista em abajures e luminárias 

com um estilo mais industrial, de design 

mais simples e limpo. Móveis e pisos de 

madeira criam uma atmosfera acolhe-

dora.  O toque de cor aqui pode vir na 

roupa de cama, tapete ou almofadas, 

lembre-se apenas de não escolher nada 

muito chamativo, que pode enjoar em 

pouco tempo. 
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QUARTO INTANFIL

Não pense que o quarto das 

crianças fica de fora do Estilo Moderno, 

pelo contrário, cada vez mais a tendên-

cia é “limpar” o quarto dos pequenos 

para que eles tenham espaço para 

brincar e se desenvolver. As referências 

continuam as mesmas, mas obviamente 

com algumas adaptações, como a pre-

sença de mais cores, além de prateleiras 

e cômodas para guardar os brinquedos. 

A disposição inteligente dos móveis, 

para criar diferentes ambientes, deve 

ser uma prioridade no projeto, e você 

ainda pode diferenciá-los com diferen-

tes papéis de parede. A linha Tic Tac 2 

da Finottato oferece 39 estampas com 

os mais diversos e criativos padrões 

para diversas faixas etárias. 

Aqui novamente aparecem os 

móveis de madeira com linhas simples 

que asseguram o ar de modernidade. 

Lembre-se apenas de também levar em 

conta os gostos e preferências de seus 

filhos na hora de decorar. Assim como 

nos outros cômodos da casa, a perso-

nalidade deles deve refletir nas escolhas 

ou até  mesmo em detalhes que os fa-

çam sentir acolhidos.



PISOS LVT
Personnalité, Versatile, New Loft e Quadratta:

Conforto e bom gosto são essenciais para se sentir 

bem em qualquer lugar. As linhas de pisos LVT da 

Finottato transformam ambientes em locais ainda 

mais aconchegantes com o toque de personalidade 

que faltava.

www.finottato.com.br
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As academias estão investindo 

cada vez mais no bem-estar e seguran-

ça dos alunos - é aí que entram os pisos 

LVT, tendência forte para revestimento 

desses locais. 

Com a tendência cada vez mais 

forte de cuidado com a saúde e com 

a boa forma, as pessoas têm investido 

tempo e dinheiro em bem-estar. As aca-

demias de ginástica se tornaram um lo-

cal ideal não somente para a prática de 

exercícios, mas também como ponto de 

encontro entre amigos e como forma de 

extravasar após um dia corrido. 

Dessa forma, elas acabaram se 

tornando um dos locais mais frequenta-

dos, depois da casa e do trabalho. Se 

sentir confortável nesse espaço é essen-

cial para o projeto verão não ir por água 

abaixo. 

Os próprios alunos, muitas vezes, 

optam por uma academia justamente 

por conta da estrutura, aparência e se-

gurança, ou seja, se preocupam com 

detalhes que vão além das modalidades 

esportivas. Conscientemente ou não, o 

design do local influencia muito na atra-

ção de novos alunos e permanência dos 

antigos. Quem é dono de academia 

sabe o quanto isso é importante.

Por isso, a escolha do revesti-

mento é extremamente importante: 

ele exerce influência na decoração, na 

segurança e na praticidade. Os pisos 

LVT são hoje a melhor opção para esses 

espaços, já que proporcionam sensação 

de conforto, higiene, absorção de im-

pacto, são econômicos e de fácil manu-

tenção, entre outras qualidades. 

RESISTÊNCIA E 
DURABILIDADE

As academias possuem bastan-

te tráfego de pessoas e equipamentos 

muito pesados, sem contar que halteres 

e barras frequentemente caem no chão. 

O piso escolhido para esses lo-

cais deve ser resistente e durável, para 

evitar contratempos e reformas urgen-

tes - que atrapalham o vai e vem de pes-

soas. Os pisos LVT atendem essa neces-

sidade, sem falar que são resistentes a 

riscos e manchas por serem compostos 

por plastificantes.

CONFORTO

O piso pode ter influência até 

mesmo no bem-estar dos usuários e é 

muito utilizado em exercícios feitos di-

retamente com o solo. Nesse caso, os 

pisos vinílicos são os preferidos por se-

rem térmicos e promoverem temperatu-

ras agradáveis.

PISOS LVT
SE TORNAM 
TENDÊNCIA EM 
ACADEMIAS 
DE GINÁSTICA
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ISOLAMENTO 
ACÚSTICO

Os pisos vinílicos contribuem 

com a absorção sonora. Pode ser usa-

do em salas de aula com música, para 

abafar os ruídos, e na academia como 

um todo.

SEGURANÇA

Pisos LVT não propagam cha-

ma, ou seja, no caso de incidência de 

fogo ele não se alastra e tende a apa-

gar: algo extremamente importante 

em locais com alta circulação de pes-

soas. Além disso, são antiderrapantes, 

evitando que os alunos e funcionários 

sofram acidentes.

LIMPEZA

Como as academias são locais 

com alto tráfego de pessoas, a limpeza 

do piso precisa ser prática e não atra-

palhar a rotina. No caso dos pisos LVT é 

preciso apenas de um pano úmido com 

detergente neutro para limpar.

RÁPIDA INSTALAÇÃO

Não é preciso fechar a academia 

para fazer a instalação do piso LVT.  É 

possível fazê-la em determinada área 

enquanto na outra os alunos continuam 

suas atividades normalmente.  O pro-

cesso é rápido, limpo e sem quebra-

-quebras. 

Para se ter uma ideia, a média 

de instalação por equipe de três a qua-

tro técnicos é de 120m² dia. 

DESIGN ATRAENTE

Como falamos no início desse 

texto, o local deve ser atraente para o 

aluno. O piso exerce grande influência 

no design e é tão importante quanto os 

demais móveis e equipamentos. Os pi-

sos LVT trazem texturas e estampas que 

reproduzem materiais nobres e intimis-

tas como granito e madeira, proporcio-

nando maior sensação de aconchego e 

fazendo o aluno “se sentir em casa”.



FINOTTATO DÁ A DICA

Os pisos vinílicos são muito co-

nhecidos e recomendados por espe-

cialistas pela sua facilidade de instala-

ção e manutenção. Os cuidados com 

esse material são básicos, mas impres-

cindíveis para manter a qualidade do 

produto por muito mais tempo. 

Segundo o assistente de su-

porte técnico da marca Fernando 

Rodrigues, apenas a limpeza frequente 

já é capaz melhorar não só a aparência 

do piso e manter o local higienizado, 

mas aumentar a durabilidade e reduzir 

o custo de conservação. Confira algu-

mas dicas de manutenção e precau-

ções com os pisos LVT:

A frequência de limpeza e con-

servação depende do sistema aplicado 

e do uso do local. Consulte o fabricante 

ou a revenda para obter essa informa-

ção;

O uso de um tapete capacho na 

entrada do ambiente é recomendado 

para eliminar até 80% do resíduo de 

tráfego;

Não utilize solventes e derivados 

de petróleo na limpeza ou eventual re-

moção de manchas;

A limpeza deve ser efetuada 

sempre com detergente neutro, pois 

outros tipos de produtos de limpeza 

agridem a superfície do piso;

Um pano úmido poderá ser usa-

do para que seja feita a limpeza;

Recomendamos a utilização de 

rodízios de poliuretano nos móveis, 

pois outros tipos de rodízios poderão 

danificar a superfície;

Os pisos LVT são muito resisten-

tes a riscos e manchas por, mas reco-

menda-se sempre proteger os pés dos 

móveis com feltro e evitar arrastá-los 

durante o deslocamento para não da-

nificarem a superfície do piso. 

Você tem alguma dúvida sobre 

manutenção de pisos LVT? Entre no site 

da Finottato e envie um e-mail para nós 

- www.finottato.com.br

Manutenção e
precauções 
gerais em
pisos LVT

Piso LVT New Loft Finottato - Barcelona



MURAL DO CLIENTE

“Meu apartamento é um pouco antigo e resolvi fazer 
uma reforma recentemente. Fiz questão de começar 
trocando o carpete pelos pisos LVT da Finottato e estou 
muito feliz. A instalação foi rápida, sem aquele quebra-
-quebra que estamos acostumados ao fazer reformas. 
Agora ficou muito mais fácil de limpar, além de dar um 
toque muito mais moderno”.

“Gostaria de parabenizar a 
marca pela qualidade dos 
papéis de parede. Optamos 
por esse tipo de revestimen-
to para o quarto do nosso 
bebê e só temos recebido 
elogios de quem vem nos vi-
sitar. O quarto ficou lindo e 
super aconchegante!”

Conte para a gente a sua experiência com a Finottato em nossa página no Facebook 
que publicaremos na próxima edição da revista. Acesse: facebook.com/finottato

Maria Eduarda Schneider, 
32 anos, designer de moda

Flávia Santana,
37 anos, professora universitária

Rogério Neves,
45 anos, engenheiro

“Gostei muito das estam-
pas de papéis de parede da 
linha Twist. Nunca tinha en-
contrado nada tão moder-
no e chique. Acho que vai 
combinar muito com o esti-
lo do meu escritório”.



www.finottato.com.br  I  facebook.com/finottato
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