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- Disponível novo modelo de Painel Europa, 

nas espessuras de 18mm e 25mm.

- Disponível novo modelo de Painel Chanfrado, 

nas espessuras de 18mm e 25mm.

- Disponível novo modelo de Porta Invicta de 

25mm de espessura.

Brilhart Color: 
Painel Europa, Chanfrado e Porta Invicta  

Modelo Nova Porta Invicta.  

OBS: Os mostruários devem ser 

adquiridos por conta própria, orçando 

algum modelo de porta na medida desejada.
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Caros Clientes,

 

Comunicamos que devido ao aumento da matéria-prima (diluentes, catalisadores, MDF, vidros e perfis), mão de 

obra e para que nossa empresa continue primando pela qualidade e excelência, informamos a todos que a partir 

de 01 DE NOVEMBRO DE 2017, estaremos ajustando os preços dos produtos BRILHART COLOR.

- Produtos pintura Fosca e Brilho 1 Face, reajuste de 12%

- Produtos pintura Brilho 2 Face, reajuste de 15%

- Produtos de Vidros e Perfis, reajuste de 12%

Devido à negociação com os fornecedores, estamos mantendo os preços até o fim do mês de outubro de 2017, 

beneficiando assim a todos os nossos clientes para que aproveitem os preços e as condições atuais. 

 

Portanto, serão aceitos os pedidos com o preço antigo até o dia 31/10. 

Antecipem suas compras!

 

IMPORTANTE!

Informamos que o prazo de produção permanece de 30 dias corridos, após a envio do comprovante de 

pagamento do pedido.

 Agradecemos desde já a compreensão e ficamos a disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Brilhart Color: 
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Por meio deste viemos informar que a partir de hoje os projetos de showroom que forem desenvolvidos pelos 

lojistas passarão pela conferência no setor de design, e quando os projetos não estiverem com as peças de 

elaboração, escondendo a ferragem e facilitando a montagem, o setor irá alterar essas peças automaticamente. 

Caso contrário o projeto não será aceito para produção.

Adotamos esta estratégia, pois muitos lojistas não usam as peças de elaboração por não conhecerem elas, e 

pensando em facilitar a montagem e mostrar aos clientes essa opção de forma mais prática.

Informamos que as cores LARICE BROWN e LONDON sairão de linha a partir de 16.10.2017.

Projetos de Show Romm 

Sairá de Linha
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