
O  M E L H O R  E M  A C A B A M E N T O .

PERFILPLAST

O MELHOR EM ACABAMENTO
FORROS E PORTAS SANFONADAS EM PVC.



PERFILPLAST. 
UMA EMPRESA 
DE ALTA
PERFORMANCE.

Desde 1996, a PERFILPLAST oferece 
produtos e serviços de qualidade 
no que há de mais moderno em 
acabamento de PVC para atender 
às necessidades do mercado 
da construção civil. Investe em 
equipamentos de última geração 
e na capacitação e especialização 
de pessoal. Profissionais com mais

de 20 anos de experiência e uma 
excelente equipe de vendas, estão 
sempre prontos para atender 
às suas expectativas. 
Sua localização privilegiada, às 
margens da BR 101 em Jaboatão 
dos Guararapes, permite atender 
com facilidade os mercados do 
norte/nordeste e sul/sudeste.



Toda a qualidade dos Forros PVC na 
linha Madecor, em tons de madeira. 
Proporciona uma ambientação 
aconchegante, combina com ambientes 
rústicos e é uma excelente opção para 
quem prefere um design mais clássico.

Adquira também a Linha Fullcolor, 
Forros de PVC em cores personalizadas 
sob medida para o seu projeto. 
Produto sob encomenda, proporciona 
personalidade ao ambiente combinando 
com a decoração e o design.

O Forro de PVC Perfilplast dá um toque 
de beleza e combina com qualquer 
ambiente. É flexível, resistente e proporciona 
excelente acabamento. As lâminas de 
PVC especial não propagam fogo e não 
conduzem eletricidade, garantindo muito 
mais segurança. O ambiente ganha em 
espaço, modernidade e praticidade, sem 
falar na economia de quem compra.

FORROS EM PVC

LINHA MADECOR 

LINHA FULLCOLOR

Disponível nos tamanhos de 2 a 12 metros, 
com cortes de meio em meio metro.

Disponível nos tamanhos de 5 a 6 metros.

Ddisponível nos tamanhos de 6 metros.

PRODUTOS



BUCHA C/PARAFUSO TRAVA

PUXADOR

TAMPAS TRAVA

TRAVA

RODÍZIO SIMPLES RODÍZIO DUPLO

PORTA SANFONADA
PRODUTOS

De fácil instalação, as portas 
sanfonadas PERFILPLAST oferecem 
a opção ideal para quem procura 
praticidade e um ambiente bonito 
e acolhedor. A casa ou escritório 
ganhará um design mais elegante. 
Confeccionadas em PVC rígido, 
são muito fáceis de limpar e ocupam 
pouco espaço.

Disponível nas cores bege, branca, 
cinza e marrom.



U100

CANTO INTERNO

H100

COLONIAL SEM ABA

F525

H200

CANTO EXTERNO

COLONIAL COM ABA

F 200

TUBO DE FIXAÇÃO

PERFIS DE ACABAMENTO
PRODUTOS

Os Perfis de Acabamento de PVC são resistentes 
e proporcionam excelente desing e valorização 
do ambiente. Os perfis de acabamento produzidos 
em PVC especial não propagam fogo e não conduzem 
eletricidade, garantindo maior segurança.



50X20X2000

CANALETAS EM PVC
PRODUTOS

Canaletas em PVC de fácil instalação, 
oferecem a opção ideal para quem 
procura praticidade e aprecia um ambiente 
bonito e acolhedor em casa ou escritório. 
Confeccionadas em PVC rígido, as 
canaletas são práticas e fáceis de limpar.

20X10X2000
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