70 anos de experiência à sua disposição!
Quando você escolhe a Têxtil J. Serrano, você elege qualidade, confiança, capacidade
de entrega, além de flexibilidade em desenvolvimentos e a melhor relação custo benefício.
Totalmente modernizada, a Têxtil J. Serrano é hoje uma das
mais avançadas empresas de seu setor em todo o mundo. No
Brasil, a J. Serrano tem hoje presença maciça de todas as suas
coleções nas mais variadas regiões e é atualmente uma das
maiores fornecedoras de matéria prima para os fabricantes de
móveis e revendedores do país.
Ano a ano a empresa vem aprimorando seus produtos e acredita
realmente na busca da melhoria continua.

Para o futuro a empresa tem como meta assegurar os padrões
históricos de crescimento de forma sustentada, mantendo seu
pioneirismo tecnológico, através da continuidade de décadas de
muita dedicação e perseverança.
Todo o nosso processo de fabricação é integrado verticalmente,
desde matérias-primas cuidadosamente selecionadas, preparação dos fios, design até a embalagem e despacho.

Temos orgulho de ser uma empresa 100% Nacional.
Rodovia Raposo Tavares KM 43/44, S/N - Vargem Grande Paulista, SP - 06730000 +55 11 4158-8100 | www.textiljserrano.com.br | vendas@textiljserrano.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

NOBLE

76 - marrom claro

72 - bege

56 - chumbo
SUPERFÍCIE
TAMANHOS

10 - vermelho

57% POLIÉSER | 43% POLIPROPILENO
0,50X1,00

1,00X1,50

1,50X2,00

BASE

100% POLIPROPILENO

2,00X2,50

2,00X3,00

ALTURA

50mm

Tapetes são peças fundamentais na decoração, além de vestir a casa e valorizar o
ambiente, eles oferecem as mais variadas funções úteis, como secar os pés, zelar pela
conservação do ambiente e do piso, servir como barreira de contenção, trazem conforto
térmico e acústico e delimitam espaços.
Usar tapetes na decoração, dá um toque a mais ao ambiente, deixando a casa mais
bonita e aconchegante.
Para uma maior conservação do seu tapete, recomenda-se:
- Utilização de aspirador de pó, pois é o único que realmente retira a poeira e levanta as
fibras do tapete, mantendo a beleza do mesmo.
- Utilizar a parte lisa da boca do aspirador.
- Quando necessário limpar o tapete por completo, deve-se procurar empresas
especializadas que possuam sistema de limpeza à seco.

Tratamento de cuidado para conservação

