Imagine
seu carpete
preparado
na medida
Do tamanho da
sua inspiração,
do tamanho da
sua necessidade

“É isso que
eu preciso:
liberdade
de escolha”
“Tapetes normais possuem medidas
padrão e limites de comprimento.
Os carpetes sob medida podem
ter o tamanho que eu preciso.”

Ana Carolina Boscardin
Studio Boscardin Corsi
Arquitetura e Interiores, Curitiba - PR

Escolha
seu estilo!
Sofisticado,
tradicional,
minimalista...
Todos os nossos carpetes tufados
em rolo podem ser cortados na
medida* que você precisa.

3,6

6m

ou 4
m

* Largura máxima do rolo: 3,66m.
Para os produtos Cast e Gravity a largura máxima é de 4m.

Acabamento
Impecável
O acabamento das bordas é feito
em máquina industrial com os
mesmos fios do carpete, o que
garante uma harmonia visual de
cores e uma uniformidade perfeita!

Ótimo
custobenefício
A produção industrial
garante um preço
muito competitivo no
mercado, aliado com
o benefício de adquirir
um produto de alta
qualidade e performance.

Resistência
ao alto
tráfego
A trama do carpete é produzida
com fios ultrarresistentes em
equipamentos de ponta.
O nosso portfólio de carpetes
tufados atende diversas
classificações de uso, o
que garante liberdade para
uma escolha assertiva e
adequada ao seu ambiente.

Entrega
Ágil
Nossos carpetes são fabricados
orgulhosamente no Brasil, o
que proporciona a facilidade de
entrega em território nacional.
Essa vantagem é fundamental
para ambientes corporativos,
onde eventualmente poderá ser
necessária a reposição de peças!

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

Dicas para
definir o
tamanho
ideal do seu
carpete sob
medida

No quarto

Mesas com cadeiras

O carpete deve promover
conforto aos pés nas laterais
da cama, com opção de estar
sob as mesinhas laterais.

É necessário reservar espaço para
a movimentação das cadeiras.
Recomenda-se considerar um
espaço de no mínimo 70cm a mais
que o tampo, em todos os sentidos.
70cm

Na sala
Para proporcionar unidade ao ambiente, os móveis devem ficar
posicionados sobre o carpete, o qual deve ter a largura mínima do sofá.
Pequenos móveis de canto podem ficar de fora. Caso houver armários ou
outros móveis aparadores, recomenda-se que o carpete fique rente a eles.

70cm

Dicas para
harmonização
de cores

Para definir as
cores principais da
decoração, deve-se
levar em consideração
o ambiente como
um todo. Isso inclui
piso, paredes, móveis
e demais objetos
decorativos.

Tipo do ambiente
Defina que tipo de
sensação cada ambiente
deve proporcionar.
Tranquilidade? Alegria?
Sofisticação?
Escolha cores que
proporcionam essa
harmonia na sua
decoração.

Fúcsia

(Terciária)

Vermelho
(Primária)

Tijolo

(Terciária)

Laranja
Escuro

Violeta

(Secundária)

(Secundária)

Laranja

Roxo

(Terciária)

(Terciária)

Amarelo

Azul

(Primária)

(Primária)

Turquesa
(Terciária)

Verde

(Secundária)

Verde
Grama
(Terciária)

No círculo cromático de
Newton é possível visualizar
as diferentes possibilidades de
combinação. Explore as opções!

Ambiente monocromático:
Uma opção moderna de
decoração que considera
vários tons de uma única cor,
proporcionando um senso de
minimalismo e sofisticação

Fúcsia

(Terciária)

Vermelho
(Primária)

Tijolo

(Terciária)

Laranja
Escuro

Violeta

(Secundária)

(Secundária)

Laranja

Roxo

Azul
Nuances de azul funcionam muito
bem. Ou que tal contrapor com o
laranja, sua cor contrastante?

(Terciária)

(Terciária)

Amarelo

Azul

(Primária)

(Primária)

Turquesa
(Terciária)

Verde

(Secundária)

Verde
Grama
(Terciária)

Cores complementares:
As cores opostas no
círculo de Newton são
cores complementares.
Esse contraste máximo
entre as cores proporciona
uma sensação de vigor
para o seu ambiente.

Cinza
Essa cor neutra transita
entre o branco e o preto,
criando um excelente
contraponto com cores
vivas. É uma opção curinga!

Azul
Nuances de azul funcionam muito
bem. Ou que tal contrapor com o
laranja, sua cor contrastante?

Cores contrastantes
Uma cor alegre em um
ambiente neutro proporciona
um equilíbrio ideal e
agradável aos olhos. Aposte
em móveis ou elementos
decorativos coloridos.

Fúcsia

(Terciária)

Vermelho
(Primária)

Tijolo

(Terciária)

Laranja
Escuro

Violeta

(Secundária)

(Secundária)

Laranja

Roxo

(Terciária)

(Terciária)

Amarelo

Azul

(Primária)

(Primária)

Turquesa
(Terciária)

Verde

(Secundária)

Verde
Grama
(Terciária)

Cores análogas:
São as cores sequenciais
no círculo de Newton.
Não há tanto contraste
e é uma opção
certeira, também.

Fúcsia

(Terciária)

Vermelho
(Primária)

Tijolo

(Terciária)

Laranja
Escuro

Violeta

(Secundária)

(Secundária)

Laranja

Roxo

(Terciária)

(Terciária)

Azul
Nuances de azul funcionam muito
bem. Ou que tal contrapor com o
laranja, sua cor contrastante?

Amarelo

Azul

(Primária)

(Primária)

Turquesa
(Terciária)

Verde

(Secundária)

Verde
Grama
(Terciária)

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 as 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.

Faça seu pedido passo a passo

01.

02.

definição do carpete

03.

pedido

produção

04.

entrega

3,66 m
a 4m

L
C

Tamanho

Uso

Padrão

Pedido

Corte

Acabamento

Entrega

Defina as
dimensões*
(largura e
comprimento)
de acordo
com o local de
instalação.

O uso é residencial
ou comercial?
O tráfego será
leve, moderado ou
pesado? Escolha
de acordo com a
resistência requerida.

Dentre os padrões
e cores do nosso
portfólio, defina a sua
escolha considerando
a harmonia entre
piso, móveis,
decoração e entorno.

Os pedidos são feitos
através de nossos
revendedores, que
devem especificar:
qual o carpete, sua
dimensão e a cor.

O corte é feito
com precisão
por pessoal
especializado.
Especifique
o sentido do
padrão, se houver
necessidade.

O acabamento das bordas
é feito em máquina
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.

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.

* Largura máxima do rolo: 3,66m.
Para os produtos Gravity e Cast a largura máxima é de 4m.
As dimensões do carpete podem sofrer variação de até 2 cm, em conformidade
com a Norma ABNT NBR 11233:2016 e Portaria Inmetro nº 149/2011.

lumendesign.com.br

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES
www.belgotex.com.br

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.
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