	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

LEVEZA E BOM GOSTO MARCAM OS LANÇAMENTOS DA INCENOR
NA EXPO REVESTIR
Especialista na produção de revestimentos cerâmicos aposta em peças suaves que
ressaltam a força dos elementos da arquitetura brasileira

A elegância do concreto e das pedras, em tons especialmente claros, é o
destaque da Incenor na 15ª Expo Revestir, feira que acontecerá entre os dias 7 e
10 de março no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Versáteis e delicados,
os modelos fazem referência aos materiais que ajudam a compor a história da
nossa arquitetura e são bem-vindos para revestir pisos e paredes com
revestimentos que unem qualidade e beleza. O investimento contínuo no
processo de impressão digital em HD permite acabamentos refinados, além de
proporcionar um toque diferenciado aos produtos.
Este ano, a marca contará com mais um diferencial. Eleita para assinar um
ambiente exclusivo no estande, a arquiteta Andrea Pontes criou uma sala de
banho pensada para os momentos de relaxamento e bem-estar. A Tecnogres faz
parte do Grupo Fragnani, companhia com 46 anos de experiência no segmento,
que engloba ainda as indústrias Incefra, In Out Porcelanatos e Tecnogres.
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

	
  
	
  

INCENOR
A Indústria Cerâmica do Nordeste surgiu em 2003 com a primeira fábrica na
cidade Dias d'Ávila, na Bahia. A partir da instalação da primeira linha de
produção, a empresa investiu em maquinário moderno para oferecer aos
consumidores, produtos cada vez mais diversificados. Hoje, tem quatro linhas,
que fabricam cerca de 3 milhões de m² de peças por mês.
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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
	
  

