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LANÇAMENTOS REVESTIR 2020
Sustentável por princípio, a Indústria Santa Luzia apresenta durante a Expo Revestir 2020, de 10 a 13 de março no
Transamérica Expo Center em São Paulo (SP), o resultado de grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento para abrir novos mercados à empresa, especialista em perfis decorativos e revestimentos sustentáveis.
Trazendo sua expertise na logística e manuseio de resíduos de poliestireno expandido (EPS ou Isopor®) e poliuretano (PU), além da madeira plástica (WPS) e madeira pinus proveniente de reflorestamento, a marca acrescenta
em seu portfólio novidades em revestimentos para parede, rodapés e decks ecológicos. Conheça as novidades:
CHEVRON
Inspirado no grafismo dos anos 50 da marca italiana,
Missioni, o Chevron Santa Luzia foi pensado para facilitar a
instalação desta estampa que volta a ser tendência nos
dias atuais. Além da clássica estampa de zig-zag, o Chevron
Santa Luzia ainda é passível de muitas outras modulações
tornando o produto além de muito elegante e ecológico,
um item muito versátil.

ção perfeita para decorações contemporâneas de
paleta neutra. A linha une, entre superfícies lisas e
frisadas, seis opções de rodapé, quatro de guarnições,
três sócalos e duas rosetas.

WOOD PANEL
O Wood Panel Santa Luzia foi criado para as pessoas que
almejam um toque aconchegante da madeira no seu lar.
Além de muito fácil de instalar, o produto é charmoso por
si só, esbanja personalidade e rusticidade que pode transformar o ambiente onde é aplicado.
RODAPÉ INVERSO
O Rodapé Inverso traz como resultado uma área visualmente mais limpa e contemporânea. Sua instalação deve
ser feita na construção, quando a parede ainda está sendo
acabada, por tanto deve ser especificado na etapa de projeto. O resultado final desse tipo de rodapé é a impressão de
que a parede está flutuando.
Sua geometria permite que o perfil proteja a borda inferior
da parede, diferente dos outros rodapés embutidos que
deixam a parede exposta a agressões do cotidiano. Este
perfil também possui uma cavidade que pode ser utilizada
para a instalação LED.
NOVO ECODECK
Produzido com material reciclado para você decorar com
alto estilo e consciência ecológica. Com espaçamento reduzido entre as barras (3mm) para evitar danos aos calçados
de salto fino.
POP DECOR
Unindo o mix de perfis da Santa Luzia mais Procurados as
nuances dos cinzas Titanium e Glacial, a Pop Decor é a solu-
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UNIVERSIDADE CORPORATIVA

NOMEAÇÃO DE NOVOS LÍDERES

Dia 11/03/2020 teremos mais um encontro da
Universidade Corporativa. Aos participantes pedimos
que fiquem ligadinhos na data. Os horários são os
mesmos do encontro de fevereiro/2020.

A partir deste mês (03/2020), assumem o papel de líder, os colaboradores DJONATHAN WESSLER, JAILSON LEMBECK SCHULZ e
SANDRINI FUCHTER. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar os três por essa conquista e desejar muito sucesso nesse novo
ciclo que se inicia.

DIA DA MULHER

Programa Reconhecendo Você
No mês de fevereiro de 2020, a Indústria Santa Luzia entregou os prêmios para
os colaboradores que fizeram aniversário de empresa referente ao "Programa
Reconheço Você". Confira quem foram os homenageados:

AGNALDO DAUFENBACK
KUNTZ
Produção - 20 Anos
VILMAR MARCELINO VOSS
Produção - 20 Anos
SALVATE CLAUDINO
Produção - 10 Anos
CLAUDINEI BORGES
Produção - 10 Anos
CLENIO MEURER
Financeiro - 5 Anos

Lugar de mulher é onde ela quiser! Cada vez mais o universo
feminino vem rompendo barreiras nas mais diferentes áreas do
mundo. Parabéns Mulher! 08/03/2020 – Dia Internacional da
Mulher.

Mais uma vez deixamos aqui registrado a nossa gratidão por terem escolhido e
permanecido todos estes anos na Indústria Santa Luzia! #sousantaluzia #santaluzia
#sustentabilidadeporprincipio #ProgramaReconheçoVocê

Você sabia que nós
estamos nas principais
redes sociais?
Santa Luzia é parte do grupo
global SME, um membro do
Programa CE100 da Fundação
Ellen MacArthur .

0300 145 1300
santaluzia@industriasantaluzia.com.br
Rua Heriberto Effting, 555 - Bairro Santa Luzia
88750-000 - Braço do Norte - SC

/santa-luzia-molduras
/santaluziaacabamentos

@ind_santaluzia

www.industriasantaluzia.com.br

