PRESS RELEASE
What Happened? – Cevisama 2018
Alinhada com as tendências decorativas apresentadas em Itália, a Aleluia Cerâmicas, S.A. marcou presença
na última edição da Cevisama, a feira Internacional dedicada ao sector, que decorreu de 5 a 9 de Fevereiro
em Valência, Espanha.
Reflexo do enorme êxito deste certame foi o enorme afluxo de visitantes que a Aleluia Cerâmicas, S.A.
recebeu.
Num stand inspirado no conceito Urban Heritage, a Aleluia Cerâmicas, S.A. apresentou as suas últimas
novidades: a distinta colecção Essence, em porcelanato extrudido toda a massa, composta por 5 cores, ideal
para a criação de espaços elegantes e intemporais; a colecção Arabesque, com o seu formato peculiar de
inspiração hispano-árabe; a colecção Scales, criada em 12 cores criteriosamente seleccionadas que com o
seu formato único permite a criação de espaços verdadeiramente únicos e originais; a nova decoração Glam
para a colecção Atelier, numa selecção de 12 vívidas cores, assim como novos formatos, acabamentos e
decorações disponíveis nas colecções Piazen, Touch, Bosco, Heritage, Reboot e Avenue.
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SOBRE A ALELUIA CERÂMICAS

Aleluia Cerâmicas, SA é uma empresa de relevância no mundo cerâmico. Equipada com as mais diversas
tipologias de produção, abrange todas as potenciais necessidades, desde os requisitos decorativos mais
ousados até aos mais exigentes pisos técnicos antiácidos industriais. Tem no seu portfólio uma diversidade
de produtos com características próprias, respondendo a diferentes expectativas e necessidades. A Aleluia
Cerâmicas dispõe de três unidades industriais localizadas em Ílhavo, Esgueira e Vagos. Também é digno de
nota o seu Centro Logístico, com uma área coberta de 18.000 m² que permite o armazenamento de 3,0
milhões de metros quadrados de material. Fundamental para manter o relacionamento com seus parceiros
e consolidar sua confiança, a Aleluia Cerâmicas detém, desde já, a certificação de qualidade necessária (NP
EN ISO 9001: 2008). Além disso, permanentemente atenta à sua missão social, a Aleluia Cerâmicas também
mantém sua certificação ambiental (NP EN ISO 14001: 2004), adoptando uma política contínua para
racionalizar o consumo de recursos naturais, reciclagem de resíduos e purificação do ar, entre outros.
"Inovação, Qualidade e Design" são os valores que a empresa associa aos seus produtos, oferecendo
soluções estéticas inovadoras que se adaptam a uma grande variedade de estilos de vida.

Para mais informação, visite a nossa página www.aleluia.pt e siga a aleluia Cerâmicas no LinkedIn,
Facebook, Instagram e Pinterest.
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