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Nuevas estampas, texturas y colores! En esta revista, presentamos la 

línea completa de Paranatex en toda su diversidad y belleza, combinada 

de forma moderna e innovadora.

Además de bellas inspiraciones en las nuevas estampas, Paranatex 

presenta acabados especiales, que garantizan facilidad en la limpieza, 

resistencia, encanto y elegancia a los tejidos. Las tendencias que nos 

inspiran, son las que reflejan un estado de ánimo optimista y que nos 

posibilitan disfrutar de ambientes acogedores y con mucha personalidad. 

La innovación puede estar en la sala, cocina, dormitorio o lavabo: no 

importa el lugar. Para quien ama apostar a lo diferente y estar siempre 

al tanto de las novedades, o mismo para quien gusta rescatar elementos 

clásicos de la decoración y crear ambientes atemporales, Paranatex 

ofrece opciones para todos los gustos, siempre con mucho estilo y 

calidad.

Paranatex Decor
Colores y Estampas



Novas estampas, texturas e cores! Nesta revista, apresentamos a 

linha completa da Paranatex em toda a sua diversidade e beleza, 

coordenada de forma moderna e inovadora.

Além de belas inspirações nas novas estampas, a Paranatex apresenta 

acabamentos especiais, que garantem facilidade na limpeza, 

resistência, charme e elegância aos tecidos. As tendências que nos 

inspiram, são as que refletem um clima otimista e que nos possibilitam 

desfrutar de ambientes aconchegantes e com muita personalidade.

A inovação pode estar na sala, cozinha, quarto ou lavabo: não importa 

o lugar. Para quem gosta de apostar no diferente e estar sempre 

por dentro das novidades, ou mesmo para quem gosta de resgatar 

elementos clássicos da decoração e criar ambientes atemporais, a 

Paranatex oferece opções para todos os gostos, sempre com muito 

estilo e qualidade.

Paranatex Decor
Cores e Estampas
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Omega Plus Coleção 7

A nova coleção Omega Plus traz todos os ingredientes para uma decoração linda e 

moderna: cores fortes, estampas marcantes e combinações ousadas. Os desenhos tem 

inspirações variadas, do Oriental ao Folk, passando pelos tradicionais Listrados, Florais e 

Ikats. A combinação de vermelhos, azuis e amarelos permeia toda a coleção, permitindo 

diversas composições cheias de estilo.

Para quem prefere ambientes mais neutros, as estampas em tons pasteis continuam 

presentes, incluindo reedições de clássicos Paranatex Decor. Para aumentar as 

possibilidades de uso, os tecidos Omega Plus também pode ser combinados facilmente 

com os lisos da linha Omega.

La nueva colección Omega Plus trae todos los ingredientes para la decoración linda y 

moderna: colores fuertes, estampas marcantes y combinaciones osadas. Los diseños tienen 

inspiraciones variadas, del Oriental al Folk, pasando por los tradicionales Rayados, Florales 

e Ikats. La combinación de rojos, azules y amarillos ingresa a toda la colección, permitiendo 

diversas composiciones llenas de estilo.

Para quien prefiere ambientes más neutros, las estampas en tonos pasteles continúan 

presentes, incluyendo reediciones de clásicos Paranatex Decor. Para aumentar las 

posibilidades de uso, los tejidos Omega Plus también pueden ser combinados fácilmente 

con los lisos de la línea Omega.

PT

ES

LARGURA /ANCHO 1,60m

PESO +/- 238g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Panamá 2x1

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO *Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.
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COLEçãO 7OMEGA PLUS
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*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.

COLEçãO 7OMEGA PLUS

Ref. 4029-004

Ref. 3035-003

Ref. 2024-007

Ref. 4029-001 Ref. 4029-005

Ref. 3035-004

Ref. 2024-008

Ref. 4029-002

Ref. 3035-001 Ref. 3035-005

Ref. 2024-009

Ref. 4029-003

Ref. 3035-002

Ref. 2024-006 Ref. 2024-010

Ref. 3037-006 Ref. 3037-009Ref. 3037-007 Ref. 3037-008 Ref. 3037-010
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COLEçãO 7OMEGA PLUS

Ref. 5013-004Ref. 5013-001

Ref. 5011-001

Ref. 5013-002

Ref. 5011-002

Ref. 5013-003

Ref. 5011-003Ref. 5011-004

Ref. 4031-004Ref. 4031-001 Ref. 4031-002Ref. 4031-003 Ref. 4031-005
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COLEçãO 7OMEGA PLUS
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COLEçãO 7OMEGA PLUS
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Ref. 2047-001

Ref. 2047-005

Ref. 8014-001

Ref. 2047-002

Ref. 2047-006

Ref. 8014-002

Ref. 2047-003

Ref. 8014-003

Ref. 2047-004

COLEçãO 7OMEGA PLUS

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.
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*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.

COLEçãO 7OMEGA PLUS

Ref. 8017-001 Ref. 8017-002 Ref. 8017-003

Ref. 2038-009 Ref. 2038-010 Ref. 2038-011
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COLEçãO 7OMEGA PLUS
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Ref. 4028-001

Ref. 1003-013 Ref. 1003-017

Ref. 4028-002

Ref. 1003-014

Ref. 2040-005

Ref. 4028-003

Ref. 1003-015

Ref. 2040-006

Ref. 4028-004

Ref. 1003-016

Ref. 2040-007 Ref. 2040-008 Ref. 2040-009

COLEçãO 7OMEGA PLUS

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.
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*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.

COLEçãO 7OMEGA PLUS
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COLEçãO 7OMEGA PLUS
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COLEçãO 7OMEGA PLUS

Ref. 8012-001 Ref. 8012-002 Ref. 8012-003

Ref. 2042-004

Ref. 2758-013

Ref. 8012-004

Ref. 2042-006

Ref. 2758-014

Ref. 2042-001

Ref. 2758-011

Ref. 2042-003

Ref. 2758-012

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.
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Olimpo Plus

A linha Olimpo Plus é ideal para aplicações que exigem resistência, sem perder a 

originalidade. A tela 100% algodão conta com o acabamento Easy Clean, obtido por meio 

de um tratamento especial que confere uma cobertura semi permeável, aumentando a 

durabilidade e protegendo as fibras de possíveis manchas.

As estampas exclusivas passeiam entre temas geométricos, vintage, patchworks e ikats. 

Para uma maior versatilidade, os tecidos Olimpo Plus podem ser coordenados com os 

lisos das linhas Olimpo e Olimpo Lumen.

Importante: Não utilizar álcool ou produtos à base de amoníacos na limpeza.

La línea Olimpo Plus es ideal para aplicaciones que exigen resistencia, sin perder la 

originalidad. La tela 100% algodón cuenta con el acabado Easy Clean, obtenido por medio 

de un tratamiento especial que confiere una cobertura semi permeable, aumentando la 

durabilidad y protegiendo las fibras de posibles manchas.

Las estampas exclusivas van entre temas geométricos, vintage, patchworks e ikats. Para 

una mayor versatilidad, los tejidos Olimpo Plus pueden ser combinados con los lisos de las 

líneas Olimpo y Olimpo Lumen.

Importante: No utilizar alcohol o productos con base de amoniacos en la limpieza.

PT

ES

LARGURA /ANCHO 1,45m

PESO +/- 384g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Tela 1x1

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO *Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.

Coleção 1
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COLEçãO 1OLIMPO PLUS



20

Ref. 4030-001

Ref. 1075-002

Ref. 2024-013

Ref. 3034-001

Ref. 4030-002

Ref. 1075-003

Ref. 3034-002

Ref. 4030-003

Ref. 2024-011

Ref. 3034-003

Ref. 1075-001

Ref. 2024-012

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.

COLEçãO 1OLIMPO PLUS
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COLEçãO 1OLIMPO PLUS

Ref. 2752-015

Ref. 2751-014

Ref. 2583-024

Ref. 1074-006

Ref. 2752-016

Ref. 2751-016

Ref. 2583-027

Ref. 2751-015

Ref. 2583-025

Ref. 2752-013 Ref. 2752-018

Ref. 2583-026

Ref. 2752-014

Ref. 2751-013 Ref. 2751-018

Ref. 2583-029

Ref. 1074-001 Ref. 1074-002 Ref. 1074-003 Ref. 1074-004

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.
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Grécia

A linha Grécia apresenta estampas com leve relevo e também acabamento especial, 

conferindo um aspecto aveludado ao tecido.  Os desenhos seguem temáticas distintas, 

porém as variantes de cores trazem os mesmos tons em todos os artigos, facilitando a 

composição entre eles.

Os tecidos podem ser utilizados amplamente na decoração, em aplicações como: 

forração de  estofados, aplicação em parede, almofadas, colchas, além de diversas 

outras possibilidades de revestimentos para decoração da casa.

La línea Grecia presenta estampas con leve relieve y también acabado especial, dando un 

aspecto aterciopelado a los tejidos. Los diseños siguen temáticas distintas, sin embargo 

las variantes de los colores traen los mismos tonos en todos los artículos, facilitando la 

composición entre ellos.

Los tejidos pueden ser utilizados ampliamente en la decoración, en aplicaciones como: 

forros de tapicería, aplicación en pared, almohadas, colchas, además de diversas otras 

posibilidades de revestimientos para decoración de la casa.

PT

ES

LARGURA /ANCHO 1,60m

PESO +/- 441g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Tela

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO *Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.

Coleção 1
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COLEçãO 1GRéCIA



24

Ref. 1003-008

Ref. 1045-004

Ref. 1046-004

Ref. 1003-005

Ref. 1045-001

Ref. 1046-001

Ref. 1048-005

Ref. 1003-006

Ref. 1045-002

Ref. 1046-002

Ref. 1048-006

Ref. 1003-007

Ref. 1045-003

Ref. 1046-003

Ref. 1048-001 Ref. 1048-007

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.

COLEçãO 1GRéCIA
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Olimpo Lumen

A linha Olimpo Lumen tem como grande diferencial o suave acabamento brilhante 

na superfície do tecido, além da tecnologia Easy Clean, que aumenta a durabilidade e 

protege as fibras das manchas.

Assim como as linhas Olimpo e Olimpo Plus, apresenta grande resistência e é ótimo 

para aplicações em cadeiras, sofás e poltronas.

Importante: Não utilizar álcool ou produtos à base de amoníacos na limpeza.

La línea Olimpo Lumen tiene como gran diferencial el suave acabado brillante en la 

superficie del tejido, además de tecnología Easy Clean, que aumenta la durabilidad y 

protege las fibras de las manchas.

Así como las líneas Olimpo y Olimpo Plus, presenta gran resistencia y es óptimo para 

aplicaciones en sillas, sofás y sillones.

Importante: No utilizar alcohol u otros productos a base de amoniacos en la limpieza.

PT

ES

*Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.

Coleção 1

LARGURA /ANCHO 1,45m

PESO +/- 384g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Tela 1x1

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO
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Ref. 2048-004Ref. 2048-001

Ref. 2048-005

Ref. 2048-002

Ref. 2048-006

Ref. 2048-003

Ref. 2048-007

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.

COLEçãO 1OLIMPO LÚMEN
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Delfi

Linha em sarja 100% algodão, exclusiva para decoração. Resistência e versatilidade em 

quarenta cores, que podem ser combinadas com estampados e lisos de outras linhas.

Línea en sarga 100% algodón, exclusiva para la decoración. Resistencia y versatilidad en 

cuarenta colores, que pueden ser combinadas con estampados y lisos de otras líneas.

PT

ES

LARGURA /ANCHO 1,60m

PESO +/- 294g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Sarja 3x1

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO *Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.

Ref. 0714Ref. 0084 Ref. 0030Ref. 0040

Ref. 0730Ref. 7003 Ref. 0733 Ref. 0757 Ref. 0760

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.

Ref. 0720
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Ref. 5005

Ref. 0777

Ref. 0640

Ref. 0885

Ref. 5001

DELFI

Ref. 0850

Ref. 0776

Ref. 0876

Ref. 0585

Ref. 0131

Ref. 0370

Ref. 0388

Ref. 0511

Ref. 0162

Ref. 0430

Ref. 0384

Ref. 0529

Ref. 0594

Ref. 0537 Ref. 0774

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.

Ref. 0355

Ref. 0786

Ref. 6009

Ref. 0606 Ref. 0289

Ref. 0798

Ref. 6003

Ref. 0695

Ref. 0897Ref. 0656
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Acrópole

Linha em sarja 100% algodão, exclusiva para decoração. Por sua estrutura resistente, é 

ideal para aplicação em estofados e peças que exijam durabilidade.

As cores, cuidadosamente escolhidas, estão alinhadas as tendências de decoração e 

possibilitam combinações com diferentes artigos e estampas.

Línea en sarga 100% algodón, exclusiva para decoración. Por su estructura resistente, es 

ideal para aplicación en tapicerías y piezas que exijan durabilidad.

Los colores, cuidadosamente escogidos, están alineados a las tendencias de la decoración 

y posibilitan combinaciones con diferentes artículos y estampas.

PT

ES

LARGURA /ANCHO 1,60m

PESO +/- 378g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Sarja 3x1

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO *Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.

Ref. 0720Ref. 0084 Ref. 0040 Ref. 0030



31

ACRÓPOLE

Ref. 0640

Ref. 7030

Ref. 0730

Ref. 0777

Ref. 0384

Ref. 7003

Ref. 0776

Ref. 3060

Ref. 7002

Ref. 0757

Ref. 0786 Ref. 0876

Ref. 0897Ref. 6009 Ref. 5005 Ref. 0594

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.
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Omega

Com toque suave, excelente caimento e estrutura em Panamá, os tecidos Omega são 

o coringa da decoração. Muito versáteis, podem ser utilizados em diversas aplicações, 

permitindo composições do clássico ao contemporâneo.

Sua cartela de cores apresenta opções para os mais diferentes usos e estilos, 

proporcionando belos composés com os estampados da coleção Omega Plus e 

facilitando a tarefa de coordenar cores, formas e texturas na concepção dos ambientes.

Con toque suave, excelente caída y estructura en Panamá, los tejidos Omega son los 

comodines de la decoración. Muy versátiles, pueden ser utilizadas en diversas aplicaciones, 

permitiendo composiciones del clásico al contemporáneo.

Su carta de colores presenta opciones para diferentes usos y estilos, proporcionando 

bellos composés con los estampados de la colección Omega Plus y facilitando la tarea de 

combinar colores, formas y texturas en la concepción de los ambientes.

PT

ES

LARGURA /ANCHO 1,60m

PESO +/- 231g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Panamá 2x1

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO *Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.
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Ref. 0730

Ref. 0131

Ref. 0593

Ref. 0080

Ref. 0757

Ref. 0282

Ref. 0640

Ref. 0030

Ref. 0760

Ref. 0374

Ref. 0876

Ref. 0040

Ref. 0340

Ref. 0585

Ref. 0897

OMEGA

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.
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Olimpo

Tela 100% algodão em doze cores cuidadosamente escolhidas para compor bem 

qualquer estilo de decoração. A parceria ideal para os tecidos Olimpo Plus e Olimpo 

Lumen.

Com acabamento Easy Clean, os tecidos Olimpo são ideais para aplicações que exigem 

resistência, durabilidade e conforto.

Tela 100% algodón en doce colores cuidadosamente escogidos para componer bien 

cualquierestilo de decoración. La compañera ideal para los tejidos Olimpo Plus es 

Olimpo Lumen.

Con acabado Easy Clean, los tejidos Olimpo son ideales para aplicaciones que exigen 

resistencia, durabilidad y confort.

PT

ES

LARGURA /ANCHO 1,45m

PESO +/- 384g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Tela 1x1

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO *Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.
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Ref. 0733

Ref. 0585

Ref. 0897

Ref. 0080

Ref. 0760

Ref. 0594

Ref. 0030

Ref. 0355

Ref. 0656

Ref. 0040

Ref. 0889

Ref. 0798

OLIMPO

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.
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Santorini

Os tecidos Santorini são um clássico atemporal da Paranatex. Sua nova coleção chega 

com uma cartela de cores renovada, cheia de opções atuais e coordenadas com os 

demais lisos e estampados Paranatex Decor.

Com estrutura em sarja, leve e resistente, a Coleção Santorini pode ser utilizada na 

decoração em geral, ajudando a compor ambientes aconchegantes e refinados.

Los tejidos Santorini son un clásico atemporal de Paranatex. Su nueva colección llega con 

una carta de colores renovada, llena de opciones actuales y combinadas con los demás 

lisos y estampados Paranatex Decor.

Con estructura en sarga, leve y resistente, la Colección Santorini puede ser utilizada en la 

decoración en general, ayudando a componer ambientes acogedores y refinados.

PT

ES

LARGURA /ANCHO 1,60m

PESO +/- 194g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Sarja 2x1

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO *Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.
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Ref. 0730

Ref. 0585

Ref. 0897

Ref. 0080

Ref. 0340

Ref. 0593

Ref. 0030

Ref. 0355

Ref. 0889

Ref. 0040

Ref. 0640

Ref. 0798

SANTORINI

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.
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Centauro

Lisos, neutros e suaves, os tecidos Centauro apresentam um aspecto visual quase 

imperceptível do desenho da sarja. Ainda assim, não passam despercebidos. São 

muito versáteis e fáceis de combinar com outros tecidos: lisos, falsos lisos, coloridos, 

estampados, jacquard, entre outros.

A Coleção Centauro é ideal para confecção de almofadas, jogos americanos, cortinas, 

toalhas de mesa, revestimentos e artesanato em geral. 

Lisos, neutros y suaves, los tejidos Centauro presentan un aspecto visual casi imperceptible 

del diseño de sarga. Aún así, no pasan desapercibidos. Son muy versátiles y fáciles de 

combinar con otros tejidos: lisos, falsos lisos, coloridos, estampados, jacquard, entre otros.

La Colección Centauro es ideal para confección de almohadas, individuales, cortinas, 

manteles de mesa, revestimientos y artesanías en general. 

PT

ES

LARGURA /ANCHO 1,60m

PESO +/- 197g/m2

ENCOLHIMENTO / ENCOJIMENTO (+/-3%)

ARMAÇÃO / ESTRUCTURA Sarja 2x1

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN 100% CO *Obs.: Tecidos em PT (040) e Cru desengomado (030) encolhimento de 6%.
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Ref. 0730

Ref. 3089

Ref. 0080

Ref. 0757

Ref. 0897

Ref. 0030

Ref. 0760

Ref. 0040

Ref. 0876

CENTAURO

*Obs.: As cores das estampas servem apenas de referência. Poderá haver variação de nuance nos tecidos.



Paranatex
Empresa 

ISO 9001

www.PARANATEx.COM.bR

FÁBRICA APUCARANA
Av. Minas Gerais 5435 - Parque Industrial
86.813-250 Apucarana - PR
Tel: +55 (43) 2102-3000 / 0800 701 3050

LOJA APUCARANA
R. Tamandaré 444 - Barra Funda
86.800-210 Apucarana - PR
Tel: (43) 3422-7290
lojaapucarana@paranatex.com.br

LOJA CURITIBA
R. Dr. Bley Zornig 1109 - Boqueirão
81.750-430 Curitiba - PR
Tel: (41) 3287-7777
lojacuritiba@paranatex.com.br

LOJA LONDRINA
Av. Arc. D. Geraldo Fernandes 1620
Centro - 86.026-730 Londrina - PR
Tel: (43) 3339-3000
lojalondrina@paranatex.com.br

LOJA MARINGÁ
Av. Tamandaré 831 - Centro
87.013-210 Maringá - PR
Tel: (44) 3226-4080
lojamaringa@paranatex.com.br

LOJA SÃO PAULO 1
R. Major Marcelino 179, Anexo 193
Brás - 03.025-020 São Paulo - SP
Tel: (11) 2698-5565
lojasaopaulo1@paranatex.com.br

LOJA SÃO PAULO 2
R. Almirante Barroso 576 - Brás
03.025-001 São Paulo - SP
Tel: (11) 2694-1842
lojasaopaulo2@paranatex.com.br

TIENDA ASUNCIÓN
Av. Eusebio Ayala, 3065
Casi Nazareth 1887 Asunción Paraguay
Tel: +595 021 660724 / +595 021 660725
tiendapy@paranatex.com


