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Últimas Noticias

A procura por um ambiente mais moderno fez com que o uso de revestimentos em 3D se tornasse uma
tendência do mercado. Isso acontece porque os efeitos de profundidade e movimento tornam os espaços
ainda mais interessantes, estimulando também os sentidos táteis e visuais. Entre as opções de revestimentos,
as linhas Flow e JetStream, comercializadas no Brasil com exclusividade pela Vitruvio Revestimentos em
parceria com a Miaki Revestimentos, não possuem emendas, oferecendo a sensação de um painel único
(monolítico) e exclusivo (cada projeto é personalizado).
Estas características são muito valorizadas nos projetos de áreas de convívio e na recepção dos hotéis e
puderam ser conferidas durante a Equipotel, que aconteceu entre os dias 14 e 17 de setembro, no pavilhão do
Anhembi, em São Paulo, no estande da Miaki Revestimentos, empresa especializada na produção e
comercialização de resinas para revestimentos monolíticos de alto desempenho.
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