


Belgotex  
à la carte:
o carpete 
preparado 
na medida.



Ofereça  
versatilidade:
estilo,
acabamento,
resistência,
ótimo custo
e entrega ágil,  
no tamanho que  
o cliente precisar.



Tamanho
Defina as 

dimensões (largura 

e comprimento) 

de acordo com o 

espaço do cliente.

01. 
definição do carpete

Uso
O uso é residencial 

ou comercial?  

O tráfego será 

leve, moderado ou 

pesado? Escolha 

de acordo com 

a resistência 

requerida.

Padrão
Dentre as 

padronagens e cores 

do portfólio, escolha 

a mais adequada, em 

harmonia com o piso,  

móveis, decoração e 

entorno. 
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02. 
pedido

03. 
produção

04.
entrega

Pedido
Os pedidos são 

feitos através 

de nossos 

revendedores, que 

devem especificar: 

qual o carpete, sua 

dimensão e a cor.

Corte
O corte é feito 

com precisão, 

por pessoal 

especializado.

Acabamento
O acabamento das bordas 

é feito em máquina 

overloque industrial, com 

os mesmos fios do carpete, 

garantindo a harmonia das 

cores. As sobras poderão 

ser enviadas com ou sem 

acabamento, de acordo 

com a escolha do cliente.

Entrega
O prazo de entrega é 

de até uma semana,  

a partir da confirmação 

do pedido. Remessas 

para capitais são mais 

rápidas, podendo levar 

24h para São Paulo, 

por exemplo.

3,
66
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Conforto sob medida, passo a passo

carpetes sob medida, quando não fixados ao contrapiso,  
necessitam de uma tela antiderrapante para evitar escorregões.



Dicas para definir o tamanho

Mesas com cadeiras
É necessário espaço para as cadeiras se 

movimentarem. Considere no mínimo 70cm 

a mais que o tampo, em todos os sentidos.

• Cortamos conforme  

o pedido, na largura 

máxima do rolo: 3,66m. 

• Sobras de tamanho 

considerável são 

disponibilizadas sem custo. 

Haverá custo adicional 

caso seja solicitado 

acabamento.

• Especifique o sentido da 

padronagem, se houver 

necessidade.

No quarto
O carpete deve promover conforto aos 

pés nas laterais da cama. Pode ou não 

estar sob as mesinhas laterais.

Na sala
Para criar unidade no ambiente, os móveis principais devem ficar sobre o 

carpete, que deve ter a largura mínima do sofá. Pequenos móveis de canto 

podem ficar fora. Se houver aparador ou armários,  o carpete fica rente a eles.

70cm 70cm

3,66m



Dicas para definir o padrão

Harmonia das cores
Não há cor fácil ou difícil, deve-se levar em 

consideração as cores de todo o contexto: 

piso, paredes, móveis e objetos decorativos.

No círculo cromático de Newton é 

possível ver as diferentes possibilidades de 

harmonização. 

• Monocromia: é o tom sobre tom.  

Fica lindo, difícil errar.

• Analogia: são as cores sequenciais no 

círculo. Não há contraste e sempre dá 

certo também.

• Complementar: são as cores opostas.  

É o contraste máximo.  

• Harmonia de 60°: escolha uma cor, pule 

três e escolha a próxima, formando um 

triângulo dentro do círculo.

• Harmonia de 90°: escolha uma cor, pule 

duas seguintes e escolha a próxima, até 

completar um quadrado.

• Harmonia de 120°: escolha uma cor e 

pule a seguinte até formar um hexágono 

no círculo.

Tamanho do ambiente
Se o ambiente é pequeno, 

prefira tons neutros e claros.

Cores escuras tendem a 

diminuir a sensação de espaço 

e cores vivas também podem 

deixá-lo menor. Prefira usar 

cores vibrantes nos objetos de 

decoração. 

Tipo do ambiente
Qual a sensação que cada 

ambiente deve passar? 

Tranquilidade? Alegria? 

Sofisticação? Nem todas as 

cores ficam bem em todos os 

ambientes.

Cinza
Essa cor neutra transita entre o 

branco e o preto e faz um excelente 

contraponto com cores vivas.  

É um curinga. 

Azul
Nuances de azul funcionam muito 

bem. Ou que tal a harmonia 60º: 

azul, marrom e laranja?

Amarelo
Pode ser protagonista quando se 

quer chamar atenção. Funciona 

muito bem com cinza, branco, 

marrom e em estampas.

Laranja
Tem energia e combina com os 

terrosos (tons análogos). Harmoniza 

bem com plantas e flores no 

ambiente.

Vermelho
Cor marcante e expressiva, pode  

ser trabalhada com nuances.  

Com o preto, traz um ar retrô.

Vermelho
(Primária)

Tijolo
(Terciária)

Laranja 
Escuro

(Secundária)

Laranja
(Terciária)

Amarelo
(Primária)

Verde
(Secundária)

Verde 
Grama
(Terciária)

Turquesa
(Terciária)

Azul
(Primária)

Roxo
(Terciária)

Violeta
(Secundária)

Fúcsia
(Terciária)
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JUNTOS SOMOS  
MAIS FORTES


