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INFORMATIVO OBRADEC

LANÇAMENTO
PISOS DE PVC FORTHART® CLÁSSICO
A OBRADEC traz a você uma nova linha de revestimentos para pisos. Apresentamos o piso ForthArt® Wood
Clássico, pisos de PVC em réguas com 3,0mm de espessura, medidas de 20,0cm de largura e 1,0m de
comprimento e capa de uso 0,20mm. Forthart® Wood Clásssico foi desenvolvido para atender obras como
quartos de hotéis, salas de convenções, escritórios, lojas de médio e pequeno porte, e áreas de trafego comercial
moderado, além de obras residenciais em geral. A linha possui (nove) 9 padrões de cores lindíssimos que foram escolhidas
dentro da Coleção ForthArt®, são as cores que possuem maior procura e obtém melhor índice de vendas. ForthArt® Wood
Clássico já nasceu com sucesso, suas cores em desenhos amadeirados, seguem as tendências do mercado, sendo as
principais cores de ponta no mercado na atualidade.
Observe na tabela de preços que o piso ForthArt® Wood Clássico ficou mais competitivo que as
demais linhas de pisos comerciais de PVC 3,0mm. Ofereça esta novidade e feche seus negócios que estão
pendentes na área comercial e residencial. Todas as cores já se encontram disponíveis a pronta entrega.
As amostras já estão disponíveis, exceto o modelo livro que deve ser disponibilizado nos próximos dias. Enquanto isso
você pode solicitar amostras de outros modelos da linha ForthArt® Wood Clássico e iniciar os trabalhos na sua região.
Para mostrar as cores ao cliente basta abrir sua amostra do ForthArt® Pisos de PVC e localizar as cores, com
exceção da cor BAMBU REAL, todas as demais constam na cartela ForthArt®. Verifique a tabela informativa das cores em
anexo. Os Pisos de PVC ForthArt® Wood Clássico são a oportunidade que faltava para você ampliar suas vendas. Este é o
melhor presente de Ano Novo que podemos lhe oferecer.
Boa Sorte! Qualquer dúvida, ligue-nos que estaremos a disposição para atendê-lo.
Caro Revendedor! Em 2015 o mercado deve se apresentar bastante agitado, preços em alta, concorrência
forte e grande oferta de produtos, por isto, mais do que nunca contamos com seu apoio, para que juntos
possamos superar os obstáculos, vencer as dificuldades e encarar os desafios. Junte-se a nós, torne-se mais
forte e mais competitivo, porque unidos podemos fazer a diferença.
Bons negócios e conte sempre com a OBRADEC!
Atenciosamente,
OBRADEC REVESTIMENTOS
A Direção.
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