A CASA PEIXOTO é uma empresa dedicada à comercialização e distribuição de materiais para
construção civil há mais de 40 anos. Está presente no mercado nacional em Viana do Castelo,
Braga, Guimarães, Porto e Lisboa, e mais recentemente, no mercado internacional com uma
loja em Paris-França. A CASA PEIXOTO distingue-se por um serviço profissional à medida das
necessidades dos seus clientes e pela diversidade e qualidade de produtos, ao melhor preço.
Todo este potencial físico e humano é apresentado por uma força de vendas especializada e
conhecedora.
A evolução da CASA PEIXOTO ao longo destes anos assegura aos seus clientes apoio em áreas
técnicas como: Construção, Climatização, Cozinhas, Pavimentos e Revestimentos, Salas de
Banho, Bricolage e Decoração.
O seu desafio é a nossa inspiração!

A CASA PEIXOTO apresenta-se na DECOR HOTEL com algumas das marcas que comercializa:
REPRESENTAÇÃO NACIONAL EXCLUSIVA
A La Fabbrica Spa é uma empresa italiana com sede em Castel
Bolognese, na província de Ravenna, especializada na produção e
comercialização de produtos de porcelana para pisos e paredes,
grandes lajes e papel de parede. O seu valor acrescentado é, sem
dúvida, o conceito de 100% Made in Italy (todos os produtos são
concebidos, produzidos e patenteados pela Fabbrica Spa).
AVA CERAMICA propõe apenas novas tecnologias aplicadas ao
grande formato até atingir 320cmx160cm com 6mm de espessura,
de fácil manuseio tanto para grandes empreendimentos como o
ramo da hotelaria quer para as residências de gama alta.
www.avaceramica.it

3D SUPERFÍCIE S.r.l. [Ltd] é uma empresa italiana inovadora que
surgiu de um encontro entre três artesãos experientes, Romano
Zenoni e Alessandro e Stefano Fazzuoli. A sinergia e a interação
entre eles permitiram que criassem uma linha de painéis
decorativos, organicamente projetados. A combinação de textura,
formas e materiais especialmente desenvolvidos pela 3D SURFACE
S.r.l. [Ltd], inspirada nas tendências de arte contemporânea mais
originais, são ideais para qualquer ambiente ou situação,
enfatizando a harmonia entre as formas e a arquitetura
circundante. Orientada para o cliente, a 3D SUPERFÍCIE S.r.l. [Ltd] é
capaz de criar novos projetos personalizados, refletindo assim os
gostos e necessidades dos clientes.
www.3dsurface.it
A TIMBERWALL é uma empresa líder mundial que projeta e fabrica
paredes de madeira usando a inovadora tecnologia Peel & Stick. Ao
longo dos anos reuniram uma comunidade de designers,
produtores e pensadores livres, apaixonados pela elegância natural
da madeira, provenientes de florestas bem geridas. A sua equipa é
e sempre será inspirada pelo que observa e aprecia ao seu redor.
www.timberwall.co
A WONDERWALL STUDIOS é uma empresa que se dedica à criação
de painéis de madeiras recuperada para decoração de espaços
enriquecendo os espaços interiores, com um longa durabilidade.
Recolhem madeiras velhas e gastas nas florestas para serem
recuperadas e recicladas, dando uma nova vida à madeira
descartada. Como por exemplo, transformam uma viga em uma
coleção impressionante de azulejos exclusivos. É uma espécie de
reencarnação.
www.wonderwallstudios.com

REFERÊNCIA NACIONAL
A CERÂMICA ARGENTA é uma empresa líder no sector cerâmico
espanhol, com design e desenvolvimento próprios, produz mais de
30 milhões de m2 anualmente, distribuídos por uma ampla gama
de produtos. Procura constantemente inovações técnicas e
tecnológicas, tendo sempre em conta o compromisso ambiental,
desenvolvendo e produzindo produtos de alta qualidade evitando,
reduzindo e controlando a poluição atmosférica, a água e o solo.
A CERÂMICA ARGENTA fornece pavimentos e revestimentos
cerâmicos para todo o mundo.
www.argentaceramica.com

A Wicanders, foi fundada em 1868 e faz parte do grupo da Amorim
Revestimentos da Corticeira Amorim, que atua na indústria da
cortiça há mais de 130 anos. A sede da Wicanders está localizada
perto do Porto, Portugal.
A Wicanders Cork Factory foi a primeira fábrica a mecanizar a
produção de rolhas para garrafas, tendo posteriormente
desenvolvido o corte mecânico de rolhas em fábricas localizadas na
Finlândia, na Rússia e na Alemanha.
Os produtos Wicanders são desenvolvidos com recurso à
tecnologia CorkTech. A CorkTech é uma estrutura tecnológica de
pisos com base em cortiça que combina cinco camadas de
cobertura de material.
Atualmente, a Wicanders oferece sete coleções CorkTech e uma
coleção de pisos de madeira.
www.wicanders.com
A SCHLÜTER foi fundada em 1966 em Saerbeck, perto de Münster,
na Alemanha, mudando-se para Iserlohn em 1968.
Em 1975 inicia a "era" do perfil: Werner Schlüter produz o primeiro
protótipo de um Schlüter-SCHIENE de metal com um amigo. O
produto tornou-se o primeiro de uma longa linha de produtos e
sistemas com êxito que tornaram a SCHLÜTER-SYSTEMS, o
fornecedor maior e mais inovador desta indústria.
As ideias inovadoras e os produtos de alta qualidade fazem da
Schlüter-Systems KG o líder de mercado em tudo o que está
relacionado com tijoleira. Com mais de 1.100 colaboradores na
Europa e nos EUA e um total de sete sedes, a Schlüter-Systems
define há mais de quatro décadas padrões nacionais e mundiais na
colocação e instalação de tijoleira e placas.
www.schluter.pt

