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Visto em diversas feiras nacionais e internacionais, o fumê é o novo queridinho da decoração.

Neutra, a cor é uma ótima opção para acertar na escolha de tons e texturas na hora de criar o
décor dos ambientes. Perfeito para espaços compactos, que necessitam de amplitude e

harmonia. De olho nessa tendência, a Eucatex – uma das maiores fornecedoras da indústria de
móveis – aposta no tom para compor a linha de painéis MDF com acabamento Lacca Cetin.

Marcenaria Fino Designer
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“Identificamos que, nos últimos anos, os consumidores brasileiros têm a casa como um

refúgio, um local de relaxamento e encontros sociais. A casa reflete seus estilos, gostos,

preferências e muitos consumidores buscam ambientes neutros porque constroem seus

espaços baseados em diferentes experiências de consumo, de decoração e de objetos culturais
adquiridos nas diversas viagens que faz, renovando a decoração, os revestimentos e os
detalhes”, analisa Andrea Krause, gerente de Marketing da Eucatex.

De acordo com Andrea, o padrão Fumê no acabamento Lacca Cetin valoriza a naturalidade nas
composições com superfícies amadeiradas, explorando diversas possibilidades de

combinações nos mobiliários, pois permite ousar nos objetos decorativos e em outros

acessórios como tapetes e almofadas. “A procura por tons neutros vem crescendo. O uso de
móveis unicolores em salas e quartos, com design sofisticado, é uma das opções mais

procuradas nos últimos anos. O acabamento acetinado é uma tendência que veio para ficar”,
fala Andrea.

Moderna e sofisticada, a Linha Lacca Cetin reúne qualidade, durabilidade e resistência a
abrasão, atritos e agentes químicos domésticos. Além do padrão Fumê, a linha oferece
também os padrões Branco Max, Preto Ônix, Italian Noce e Ébano Exotic.
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