	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

TECNOGRES COMEMORA 10 ANOS NA EXPO REVESTIR
Cerâmicas e porcelanatos com novos formatos, cores e padrões estão entre as novidades
da marca caçula do Grupo Fragnani, com fábrica na Bahia
	
  

A Tecnogres comemora uma década de atuação e excelência em grande estilo.
Diversos produtos serão apresentados na 15ª Expo Revestir, a maior feira do
setor da América Latina, que acontecerá de 7 a 10 de março no Transamérica
Expo Center, em São Paulo. Entre as novidades estão os 20 modelos de
cerâmicas e porcelanatos que reproduzem o visual de madeiras, mármores e
ladrilhos hidráulicos. Para enriquecer ainda mais esse momento, a designer de
interiores Adriana Fontana deu vida aos lançamentos, ambientando-os em uma
descolada Cozinha Gourmet e uma divertida Brinquedoteca.
Fundada na cidade de Dias d’Ávila), BA, a Tecnogres buscou a força e
inspiração das raízes nordestinas para moldar sua identidade. Atualmente,
produz 7.000.000 m²/ano, fornecendo produtos ensaiados e certificados com
vários formatos e estilos. A empresa faz parte do Grupo Fragnani, especialista
no setor cerâmico há mais de 40 anos e considerado o 6º maior produtor do
mundo, onde caminha ao lado das indústrias Incefra, Incenor e In Out
Porcelanatos.
Confira os principais lançamentos:
21 X 21: COR E ALEGRIA PARA COMPLETAR O DECOR

Muito além do aspecto visual, as cores podem ajudar e expressar emoções. O
revestimento cerâmico de 21 x 21 cm passeia por uma variada gama de tons e
são perfeitos para revestir pisos e paredes.

	
  
	
  

PORCELANATOS: LADRILHOS E MATERIAIS NATURAIS

O constante investimento no processo de impressão digital possibilita a
aproximação cada vez mais fiel aos materiais presentes na Natureza. Os novos
porcelanatos vão dos mármores às madeiras tropicais, sem contar os modelos
inspirados em ladrilhos que fazem referência à cultura manual do patchwork.
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
TECNOGRES
Criada há 10 anos, a marca oferece um conceito diferenciado, apostando no
design exclusivo para os clientes. Localizada na Bahia, a Tecnogres diferencia-se
pela produção, feita por via-úmida, que usa argilas diferenciadas em sua base.
Por mês são produzidos mais de 700 mil m² de revestimentos.
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Informações para a imprensa:
dc33 Comunicação
Danilo Costa e Melissa Carmelo
(11) 3129-4382
danilo@dc33.com.br
pauta@dc33.com.br	
  

