Qualidade,
exclusividade
e inovação
Apresentação Institucional

SOBRE A MAISON TECIDOS

Desde 1998
no mercado
de tecidos
de luxo para
decoração.
Há mais de 20 anos fazendo parte da vida de clientes
e amigos, a Maison Tecidos tem em seu portfólio de
produtos mais de 1.000 tecidos com variadas fibras
e texturas, nacionais e importados, para os mais
diversos usos e aplicações na decoração.

Atendimento dedicado,
estoque, logística
e uma infraestrutura
de alto padrão.
Clientes se tornam amigos e colaboradores se tornam
parceiros. Além da busca pela excelência no sortimento
dos produtos, acreditamos que o relacionamento
humano, a experiência de anos no mercado de decoração
e o constante investimento em estrutura são os outros
pilares essenciais para existirmos.

Missão
Agregar valor aos ambientes e garantir a total
satisfação de nosso cliente, oferecendo tecidos para
decoração, de alta qualidade, com entrega rápida
e atendimento diferenciado.

Visão
Ser referência em tecidos para decoração, tornando
nosso produto cada vez mais presente no segmento,
construindo assim, relações sólidas e duradouras com
nossos clientes, fornecedores e colaboradores.

COLEÇÕES

Inspirações
A cada nova coleção, são quase 10 meses de muita
pesquisa, investigação, seleção e produção. Praticamente
tudo pode servir de inspiração: lugares, climas, estilos
gráficos e, às vezes, um pouco de cada. Assim definimos
a ideia central.
Sempre com o objetivo de transmitir algo positivo em
nossos tecidos, a escolha das cores, materiais, texturas
e desenhos passa por uma criteriosa curadoria e
harmonização, para finalmente, após o lançamento,
decorarem os ambientes das casas e escritórios de
nossos queridos clientes.

Essa é nossa grande satisfação.

Inspirada pela elegante
região mediterrânea,
convidamos você a
conhecer nossa mais
recente coleção.
Uma belíssima coletânea de 55 tecidos repleta do
charme desse incrível local. Padronagens geométricas,
estampas orgânicas, texturas marcantes e muitas listras
em fibra natural, típicas de moradas praianas, dão vida
ao clima mediterrâneo com visual leve e aconchegante.

Baixe o catálogo desta e de outras coleções em
nosso site. Acesse www.maisontecidos.com.br.

ONDE ENCONTRAR

Loja e
Showroom
Endereço
Rua Inhambu, 1.197 - Moema
São Paulo/SP - CEP 04520-014
Contato
São Paulo: 55 11 3881 1080
Revendas e demais localidades: 55 11 3876 4022

Além de nossa loja e showroom, estamos presentes em
diversos estados do país, através de revendas parceiras.
Veja em nosso site onde encontrar nossos tecidos.

Maison Tecidos®
maisontecidos
maisontecidos.com.br

