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INFORMATIVO OBRADEC

LANÇAMENTO
PISOS DE PVC EM RÉGUAS

FORTHART® WOODFLEX
A OBRADEC traz mais uma linha de revestimentos para pisos. Apresentamos o piso FORTHART® Woodflex, pisos de PVC em
réguas com 2,0mm de espessura, com medidas de 20,0cm de largura x 1,0m de comprimento, com capa de uso 0,15mm, desenvolvido
principalmente para atender obras de trafego residencial em geral. A linha possui 10 (dez) padrões lindíssimos com várias novidades
em cores, com desenhos amadeirados voltados para atender a área residencial e também com ótimas opções para pequenos
escritórios e lojas de tráfego leve, entre outras.

FORTHART® Woodflex, sofisticação e beleza tornando ambientes agradáveis.

Observe na tabela de preços que o piso FORTHART® Woodflex está mais competitivo que as demais linhas de pisos de PVC
2,0mm residencial. Seus descontos especiais negociados continuam valendo, aplique-os sobre a tabela e verifique como ficaram seus
preços. O Piso de PVC FORTHART® Woodflex é a oportunidade que faltava para você ampliar suas vendas. Ofereça esta novidade e
feche seus negócios que estão pendentes na área residencial. A linha FORTHART®

Woodflex já se encontra disponível a pronta

entrega, solicite suas amostras e largue na frente. Qualquer dúvida, ligue-nos que estaremos a disposição para atendê-lo.
Prezado Revendedor! A OBRADEC vem acompanhando o crescimento do mercado dos pisos vinílicos em réguas FORTHART®,
onde o cliente está buscando um produto que ofereça beleza, conforto e segurança em qualidade. Os pisos FORTHART® são um
sucesso em vendas e em qualidade, por isto estão acima de seus concorrentes no mercado. A OBRADEC investiu forte nas linhas com
capa de uso 0,20mm por confiabilidade e segurança. O tempo de comercialização para estes produtos não permitia analisarmos com
detalhes seu comportamento no ambiente de uso, porém agora com mais de 5 (cinco) anos de mercado a coleção FORTHART® se
mostrou excepcional em resistência ao desgaste por abrasão, trazendo a segurança para investirmos em uma nova linha com capa
de uso 0,15mm para uso principalmente residencial, onde se encontra a maior fatia deste mercado. Conseguimos manter a
apresentação, qualidade e a eficiência do produto, e ainda reduzindo custos, tornando a linha FORTHART® Woodflex competitiva à
frente dos pisos mais baratos do mercado, como os laminados menos espessos que aumentam os riscos à problemas. Os pisos de
PVC em réguas com capa de uso 0,10mm também foram bastante avaliados pela OBRADEC, são muito utilizados na ÁSIA, onde
culturalmente não se utiliza calçados de uso externos dentro de casa, mas por não termos hábitos a este costume, a capa de 0,15mm
tornou-se a melhor opção de qualidade, segurança e custo benefício para o Brasil.
O piso em réguas FORTHART® Woodflex com capa 0,15mm é a resposta perfeita para este mercado, resistente, seguro e
não causa problemas quando molhado, adequado ao nosso transito residencial com desenhos e cores voltadas para atender aos
gostos dos mais exigentes consumidores.

FORTHART® Woodflex é a escolha natural para todos os seus ambientes.
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