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GASTRONOMIA
Renato Nogueira, duas 
vezes no “Masterchef”

VELOZ
Toyota Yaris Sedan,
compacto máximo

ENTREVISTA
Zebu, um joseense no hit de
Lady Gaga e Pabllo Vittar

PASSARELLA
Luís Phytthon destila seu veneno
e traz as tendências da moda

ARQUITETURA
Confi ra a segunda edição
da Mostra Nexus

A EDUCAÇÃO DO FUTURO 
COMEÇA NO PRESENTE

O esforço coletivo para difu ndir o 
conhecimento em tempos de pandemia

Feedback

12 98218-4888

Espaço do Leitor

“Fiquei impressionada com a
qualidade da revista Meon Turismo. Parabéns.”
Gabriela Renot, empresária,
 Santo Antonio do Pinhal

“A capa mais linda da RMVale,
portal de comunicação MEON.”
Gabriel Raimundo Passos, estudante,
Monteiro Lobato

“Recebo todos os meses em meu 
gabinete a Metrópole Magazine. 

Trabalho editorial de muita qualidade.”
Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela

“Estou adorando a nova
editoria  Meon Menu, dicas e receitas 

saborosas em nosso dia a dia.”
Vana Allas, jornalista e escritora,

São José dos Campos

Trazer mais leveza e modernidade para os ambientes é a proposta do novo lançamento 
do Grupo Indusparquet, o MasterTeto. O revestimento, ideal para teto e paredes, tem aca-
bamento fosco e está disponível nos modelos Champagne, Sucupira e Carvalho. Elegante 
e resistente, o produto possui base sustentável, feita com lâminas de madeira reflorestada. 
O revestimento multiestruturado Masterteto tem como base uma estrutura composta de 
lâminas torneadas de madeiras de reflorestamento cruzadas entre si, revestidas com capa 
de madeira nobre. Recebe várias camadas de verniz, com aplicação de óxido de alumínio 
em uma das bases, o que proporciona alta resistência, além de deixá-lo mais protegido. 
Assim como outros lançamentos do Grupo Indusparquet, o novo produto reforça o com-
promisso da empresa com a sustentabilidade e a criação de produtos originados de reflo-
restamento ou manejo florestal. Além disso, toda a matéria prima Indusparquet possui cer-
tificação ambiental e é utilizada sem desperdícios na produção de pisos e revestimentos.

A origem sustentável, somada a um acabamento fosco e de alta qualidade, tornam o 
Masterteto uma ótima opção para revestir com sofisticação, modernidade e qualidade.

A utilização da madeira nos ambientes traz diversas vantagens: a biofilia, ou seja, 
estar sempre próximo a elementos da natureza; conforto térmico e acústico – garan-
tidos pelas propriedades da madeira; manutenção descomplicada e diversidade de 
aplicações. O MasterTeto, além de oferecer todos esses benefícios, ainda passa por 
um processo de produção que garante altíssima qualidade. O revestimento recebe 8 
camadas de verniz, com aplicação de óxido de alumínio em uma das camadas e seca-
gem UV, proporcionando mais resistência ao produto final.

O Masterteto possibilita combinações diversas com outros materiais, é instalado pi-
nado e/ou com a cola à base de poliuretano Indusparquet. Após 24 horas da instalação, 
o ambiente já pode ser utilizado.

Masterpiso MasterTeto Champagne

Rua Araguaia, nº220, Vila São Bento - São José dos Campos – SP
 Tel.: (12) 3941-1864 / 3929-7800

REVENDA AUTORIZADA INDUSPARQUET

NOVO REVESTIMENTO MASTERTETO TRAZ
ELEGÂNCIA E ACONCHEGO AO AMBIENTE
Com base feita de lâminas de madeira reflorestada, o lançamento 
do Grupo Indusparquet é ideal para revestir teto e paredes
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