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decor
Para vestir e revestir 
ambientes corporativos 
e residenciais uma 
diversidade em papéis de 
parede e complementos 
decorativos.
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A Portodesign apresenta um universo de 
possibilidades em brancos.
Editamos nosso portfólio e trouxemos um 
novo olhar sobre a harmonia calma que pode 
ser criada com mosaicos, monoporosas, 
porcelanatos e papéis de parede!
Confira nossa harmoniosa seleção e não deixe 
de espiar um pouco mais em todas as nossas 
categorias!
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WWW.portodesiGn.com.br

matriz
rod. br 101, saída Km 126 sul, nº15000 | canhanduba | itajaí/sc 
cep 88313-000 | (47) 2104 6100

Showroom Sp
al. maracantins, 1217, cj. 410 e 411 | moema | são paulo/sp
cep 04089-014 | (11) 5096 2806

as imaGens contidas neste catÁloGo sÃo meramente referenciais. as fotos dos produtos podem sofrer variaÇões de tonalidades e cores.

cd recife
rua riachão, 870 - módulo 9a | prazeres | Jaboatão dos Guararapes/pe
cep 54335-025

cd São paulo
rod. pres. dutra, Km 201 | av. tower | automotive | 300 (port. 2) | arujá/sp
cep 07430-350 | (11) 5096-2806

marÇo 2015






