INCEFRA LANÇA 25
REVESTIMENTOS DA SUA
NOVA LINHA HD MAX NA
EXPO REVESTIR 2020

Além da Incefra, estande do Grupo Fragnani trará
lançamentos de suas outras marcas e terá ambientes
assinados por jovens arquitetas

São Paulo, 2020 - De 10 a 13 de março, o

arquitetas da Matú Arquitetura.

Grupo Fragnani apresenta os lançamentos
de sua nova linha da Incefra, HD Max, na

O revestimento vencedor do Prêmio de

EXPO REVESTIR 2020, principal feira do setor

Design Grupo Fragnani também será

construtivo da América Latina, com 25 novas

apresentado pela primeira vez durante

estampas de revestimentos da sua nova

o evento. Fernando Rocha, estudante de

linha HD MAX – além de 3 novos pisos da

Arquitetura e Urbanismo da UFMG, foi

tradicional linha HD.

o vencedor da edição com a criação da
Estampa Pixel, que apoia-se na memória

Além dos lançamentos, o estande será

afetiva das gerações anteriores. A

assinado por jovens arquitetas. São elas

inspiração veio do tema da edição: “Como

Daniela Alencar, da Bahia, e as paulistas

o revestimento cerâmico contribui na

Duda Senna, Anna Parisi e Natália Salla. Já os

percepção do bem-estar?”.

Moodboards interativos serão criados pelas

LINHAS HD E HD MAX

Produzida com a qualidade da Incefra, a

priorizando relevos intensos e profundos das

linha HD apresenta uma versatilidade que

peças. A nova linha HD Max conta com 25

facilita no manuseio e aplicação das peças

novos desenhos, sendo 15 no acabamento

em diversos ambientes, tanto na vertical

brilhante e 10 no acetinado, todos nas

como na horizontal. Os lançamentos trazem

medidas 35x70cm. Já a linha HD apresenta 2

formatos diferenciados, alta resistência

novos pisos de textura “No Slip” (50x50) e 1

mecânica e máxima precisão no acabamento,

granilhado (57x57).

Sobre a INCEFRA: Primeira indústria de
cerâmica do Grupo Fragnani, criada há 49
anos, a Incefra começou no mercado de
telhas, em Cordeirópolis, no interior de São
Paulo. Em 1989 deu início ao parque fabril
voltado para os revestimentos cerâmicos.
Hoje, com seis linhas de produção em
atividade são mais de 3 milhões de m²
de cerâmicas fabricados por mês
e comercializados no Brasil e em mais
de 50 países.

www.incefra.com.br
www.grupofragnani.com.br
Relações com a Imprensa
Cobogó Relações Públicas
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EXPO REVESTIR 2020
Business Days - Negócios e Networks
Dias 10 e 11 de Março
Creative Days - Tendências e Conteúdos
Dias 12 e 13 de Março
Transamérica Expo Center
10h às 19h
Infos e credenciamento:
www.exporevestir.com.br

