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Brilhart Color: 
Conforme informado no mês passado, estamos repassando o  abaixo da reajuste Brilhart Color.
Porém resolvemos fazer o reajuste em 2 etapas para o aumento não ficar muito alto numa só vez.

Favor atualizar seus Promob!
 

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 

BRIHLART COLOR.

"        Produtos pintura Fosca e Brilho 1 Face, reajuste de 6%  (repassado hoje 03/11/2017)

"        Produtos pintura Fosca e Brilho 1 Face, reajuste de 6% (será repassado em 09/02/2018)

"        Produtos pintura Brilho 2 Face, reajuste de 8% (repassado dia 03/11/2017)

"        Produtos pintura Brilho 2 Face, reajuste de 7% (será repassado em 09/02/2018)

"        Produtos de Vidros e Perfis, reajuste de 12% (repassado dia 03/11/2017)

 

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.
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Brilhart Color: 

ATENÇÃO CLIENTE BRILHART COLOR,

Comunicamos que estaremos em FÉRIAS COLETIVAS no período de 23/12/2017 a 02/01/2018, 

Retornaremos as atividades normais no dia 03/01/2018 na quarta-feira.

 

Envie o quanto antes os seus pedidos, desta maneira evitaremos possíveis transtornos com a entrega das 

mercadorias.

IMPORTANTE!

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

pagamento do pedido.

Agradecemos desde já a compreensão e ficamos a disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
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Atualização Peças de Elaboração 

SS 200

A partir desta atualização, todas as peças de elaboração 15mm e 18mm, passarão a ser orçadas com 

borda espessura 1mm, a mesma já usada em portas. Conforme novos pedidos, ao serem transmitidos 

para a produção também receberão esta aplicação de bordas.

 25.10.2017

nformamos que a partir desta atualização os rodízios para sistema SS200 terão alteração de preços, pois 

terá sistema de amortecimento na abertura e fechamento.

 24.10.2017
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 Sempre pensando em melhores facilidades no desenvolvimento de projetos, complementamos nossa linha 

de modulação 18mm.

A partir desta atualização novos módulos cantos:

- Nas linhas de Cozinhas e Dormitórios de Giro.

Canto Obliquo 45°;

Canto Reto Esquerdo;

Canto Reto Direito;

Canto 2 Lados;

Novidades  -Modulação 18mm
19.10.2017

- Modulação deslizante 18mm -  Portanto, esta linha terá em seus agregados portas MDF ou MDP somente em 

15mm, pois não possuímos perfil alumínio desempenador para frentes 18mm.
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