COMUNICADO DE IMPRENSA

SONAE INDÚSTRIA APRESENTA
COLEÇÃO INNOVUS NA MADERALIA, A
MAIOR FEIRA IBÉRICA DA MADEIRA E
DO MOBILIÁRIO
A SONAE INDÚSTRIA vai estar presente de 2 a 5 de fevereiro de 2016, com a sua
marca comercial TAFIBRA, na FIMMA MADERALIA, o maior evento ibérico do setor
da madeira e do móvel, em Valência. A presença da TAFIBRA vai estar ancorada
num stand moderno e inovador onde a novíssima coleção Innovus será o grande
destaque.
Em grande destaque no stand da TAFIBRA na FIMMA MADERALIA, a recém
apresentada coleção de produtos decorativos Innovus constitui um elemento-chave na
estratégica comercial global ao oferecer a mesma gama de decorativos e acabamentos
em todas as geografias.
A FIMMA MADERALIA é o evento de referência para arquitetos, designers de interiores,
decoradores, e profissionais do mobiliário, maquinaria e componentes dos setores da
fileira da madeira.
Nesta 37ª edição, a coleção Innovus será o mais importante cartão-de-visita da TAFIBRA
e uma montra da sua capacidade de inovação tecnológica e de produção para as
dezenas de milhar de visitantes da MADERALIA.
A coleção global Innovus é constituída por uma gama de produtos decorativos criativa e
atual, e resulta de um estudo aprofundado das tendências globais no que respeita ao
design de interiores e mobiliário, de cores e padrões.

A coleção reúne várias linhas sob a mesma marca e num único suporte para os vários
mercados internacionais, possibilitando uma maior facilidade na seleção e escolha dos
produtos e soluções decorativas.
Agregando mais de 250 propostas decorativas, incluindo a adição das linhas Innovus
Essence, Coloured MDF e produtos especiais, Color Boom, So Caring e Unicolor, a
coleção completa Innovus oferece opções ilimitadas para criar novos ambientes.

Sobre a Innovus
A Innovus é a marca de produtos decorativos da Sonae Indústria, comercializada pela TAFIBRA,
lançada no mercado Ibérico em 2011. Incorpora uma vasta gama de produtos, direcionados para
aplicações em decoração e mobiliário.
Para obter mais informações consulte www.innovus.co.

Sobre a Sonae Indústria
A Sonae Indústria é um dos maiores produtores mundiais de painéis derivados de madeira, com
17 fábricas localizadas em 5 países, distribuídos por 3 continentes. Em 2014, a atividade
englobava, a nível mundial, mais de 3.500 colaboradores e gerou um volume de negócios de 1015
milhões de Euros.

