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PREPARAÇÃO PARA EXPO REVESTIR 2017 

Mais um ano se inicia, e com ele chega as expectativas da 

EXPO REVESTIR 2017,a maior feira de pisos e revesti-

mentos da América Latina, conhecida como a Fashion 

Week da Arquitetura e Construção, com data marcada de 

07 á 10 de março. Marketing, o departamento responsável 

em organizar as participações da Pamesa em feiras nacio-

nais e internacionais vêm trabalhando na criação e desen-

volvimento do stand de aproximadamente 315m² desde no-

vembro de 2016, para que tudo ocorra dentro do planejado. 

Já o setor de desenvolvimento inspirou-se nas novas ten-

dências e criou uma coleção nunca vista antes na história 

da Pamesa no qual todos irão se surpreender. São dese-

nhos criados pela nossa gerente de desenvolvimento     

Grisela, com ampla trajetória profissional em empresas Es-

panholas. Os clientes que nos prestigiar será muito bem 

atendido pela equipe do Comercial juntamente com os nos-

sos representantes do mercado interno e do exterior, já que 

exportamos para o mundo inteiro. Esperamos vocês!  

PORCELANATO ESMALTADO PAMESA: A MASSA MAIS CLARA DO BRASIL  

A Pamesa desde novembro de 2016 passou a pro-

duzir o porcelanato esmaltado mais claro do Brasil. 

A massa branca, resulta do emprego de matérias-

primas selecionadas, dando uma melhor resistên-

cia e menor absorção ao produto. O porcelanato é 

um revestimento cerâmico composto por materiais 

nobres e possui o processo de fabricação diferente 

dos pisos cerâmicos comuns, o que o torna mais 

resistente. Estão sendo amplamente utilizados em 

áreas externas e internas porque são de extrema 

durabilidade e qualidade, ideais para deixar o am-

biente mais requintado e belo. Pensando nisso,  a 

Pamesa busca sempre encontrar as melhores ma-

térias–primas, minerais puros sem contaminações 

em suas jazidas. Ao longo do ano foram feitos 

enormes investimentos, trazendo uma linha de pro-

dução de massas completa com a melhor tecnolo-

gia  da  Europa. 
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DICAS: PORCELANATO ANTICATTO 58X58  

O porcelanato esmaltado ANTICATTO 

58x58 é um dos mais procurados entre 

os consumidores, por ser um produto 

rústico e com efeito envelhecido no 

qual só a Pamesa desenvolve essa 

técnica no Brasil. Trazendo a obra o 

conceito do antigo com a modernidade, 

deixando o ambiente aconchegante e 

convidativo.  O estilo mais rústico de 

decoração pede um piso com textura 

levemente áspero e de aspecto opaco. 

O Anticatto é uma excelente opção, 

podendo ser encontrado na cores bege 

e gris. Confira!  

INAUGURAÇÃO CARAJÁS CABEDELO-PB  

COLUNA DO CLIENTE  

Já tinha escutado falar da Pamesa mas 
nunca tive contato com os seus produ-
tos, há pouco menos de 2 meses me 
surpreendi com a alta qualidade e bele-
za dos mesmos. Fiquei muito satisfeito. 
Na reforma da cozinha e área de lazer 
da minha residência, tanto os pisos 
quantos os revestimentos superaram as 
minhas expectativas e trouxeram pra 
minha casa um ar de modernidade e 
aconchego que a minha família merece. 
Hoje, não só eu como todos que fre-
quentam a minha casa conhecem os 
produtos Pamesa e é com convicção de 
quem conhece que recomendo à  todos. 
Escolhi para a cozinha o revestimento 
Hexa Mosaico Nero 34x50 e a cerâmica 
Branco Cristal 48x48, já para a área de 
lazer optei pelo Stone Mix 34x50.  

Marcos Rodrigues                                      

(morador do Cabo de Santo Agostinho /PE)  

O grupo Carajás inaugurou no últi-

mo dia 13 uma nova unidade na 

cidade de Cabedelo, Região Me-

tropolitana de João Pessoa. O in-

vestimento para a construção está 

estimado em aproximadamente 

R$70 milhões, ocupando uma área 

de 32 mil m² ,sendo 11.200 mil m² 

de loja dividida em dois pavimen-

tos. A unidade Carajás Cabedelo é 

a maior do segmento na Paraíba 

com um conceito mais completo e 

moderno, com esteiras rolantes, 

elevadores, restaurantes e 300 va-

gas de estacionamento. Parabéns 

ao grupo Carajás e sucesso!   

Trabalho há deze-

nove anos como 

vendedora e á dois 

anos no Armazém 

Veneza. Gosto de 

vender Pamesa, por 

ser um produto de 

excelente qualida-

de, onde os consu-

midores ficam satis-

feitos com o resulta-

do. É uma empresa 

que está sempre se 

atualizando com 

lançamentos cons-

tantes de produtos 

diferenciados com 

design moderno. 

Por esse motivo 

sempre indico aos 

meus clientes a 

marca Pamesa para 

atender suas expec-

tativas em sua obra. 


