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APRESENTAÇÃO 

Os donos acreditavam que ouvindo a opinião de seus clientes, vendedores, amigos e 
funcionários, novas e boas ideias surgiriam. O Mundo dos Tapetes foi criado no ano de 
1987, na Asa Sul, atuando no segmento de tapetes e carpetes nacionais e importados há 
mais de 30 anos no mercado. Considerada uma referência quando o assunto é qualidade, 
design e inovação, a empresa trabalha com grandes marcas que oferecem confiança e 
durabilidade nos produtos.  
No Mundo dos Tapetes, você vai encontrar tudo o que precisa para decorar sua casa, as 
melhores marcas, bom gosto e alto nível que vão encantar seus olhos e seus ambientes. 
Ampla variedade de tapetes nacionais e importados. Carpetes residenciais e comerciais. 
Pisos vinílicos em réguas, mantas e placas para todo tipo de ambiente.   
Os tapetes aquecem o espaço proporcionando ainda mais a sensação de aconchego. Dentre
a infinidade de opções que o Mundo dos Tapetes oferece você pode escolher o tamanho, 
textura e desenho que mais combina com a sua casa.  

A HISTÓRIA 

NOSSA MISSÃO 

Comercializar nossos produtos e serviços, com profissionalismo e comprometimento, atendendo nossos clientes de uma forma 
especial, buscando sua total satisfação, proporcionando qualidade de vida ás pessoas, através de conforto e bem estar, desenvolvendo 
produtos e serviços de alta qualidade com design e inovação. 

VISÃO 

Ser a referência no mercado, sempre visando o melhor para nossos clientes, a fim de conseguir produtos e serviços de qualidade que 
superem ás expectativas dos consumidores e com preços altamente competitivos  

VALORES 

Ética Comprometimento Profissionalismo 

Inovação Credibilidade 

Qualidade Satisfação do 
Cliente 

Espírito de 
Equipe 

Harmonia e 
Beleza 

Valorização e Respeito ás 
Pessoas 

1 



TAPETES

Tapetes Sisal Sintéticos

Tapetes EstampadosTapetes Estampados 
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Tapetes Fios de Seda

Tapetes Sisal Sintéticos
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Tapetes Egipcios

CRIE SEU AMBIENTE AO SEU ESTILO, ÚNICO E EXCLUSIVO

Tapetes BelgasTapetes Indianos

Tapetes Belgas

Tapetes Belgas
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Feitos a mão

Feitos a mão

Feitos a mão

Sob-Medidas

Sob-Medidas

Feitos a mão
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Passadeiras Azuis Passadeiras Vermelhas

Passadeiras Estampadas Passadeiras Sisal Sintéticos

PASSADEIRAS



CARPETES

Corporativos em placas

Residenciais Tufting

Comerciais Tufting Bouclé

Gramas Sintéticas 
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TEMOS UMA GRANDE VARIEDADE DE CARPETES, SOB MEDIDA E COM 
ACABAMENTOS ESPECIAIS



PISOS

Pisos Paviflex

Pisos Laminados Comerciais Pisos Vinílicos em Mantas
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VANTAGENS:  
Instalação fácil é antialérgica, muito resistente e com alta durabilidade, com diversas 
cores e modelos, a limpeza é feita apenas com pano úmido e representa uma alta 
economia para a obra. 
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Pisos Vinílicos Residenciais

Pisos Externos    Pisos Vinílicos em Placas

Pisos Vinílicos Comerciais



CAPACHOS
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PERSONALIZE O SEU TAPETE 



Capas de Almofada
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DICAS
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Por mais bonita que sua casa seja, se seu piso ou seus carpetes estão sujos, a aparência acaba sendo de 
descuido. Não é fácil manter essas superfícies impecavelmente limpas. Nelas ficam impregnadas as sujeiras 
que trazemos em nossos calçados, a própria poeira da casa e o inevitável desgaste do tempo. A boa notícia é 
que existem algumas dicas que podem sim facilitar sua vida na hora de remover essas impurezas — e 
algumas delas são até bem simples. Você vai ver. Descubra como manter seu piso e seus carpetes sempre 
com a aparência de novos e deixe sua casa muito mais bonita e receptiva.

DUPLA DINÂMICA: ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO

Porcelanatos e outros pisos frios podem ser limpos apenas com água e detergente neutro. Esses produtos embebidos em 
um pano e somados a um rodo podem resolver todos os seus problemas. Mas é importante lembrar que todo tipo de 
material sofre deterioração com o contato excessivo com a água.  Portanto, limpe quando necessário, de maneira 
comedida. Não lave o chão como se fosse um quintal de cimento batido, esfregando com força e rispidez. Seu piso 
merece seu cuidado, por isso seja delicado e paciente.Existem no mercado muitos detergentes neutros específicos para 
pedras, cerâmicas e porcelanatos. Pesquise em casas especializadas, grandes redes de supermercados, home centers e 
até pela internet e ache o produto mais adequado para o seu tipo de revestimento. Leia as instruções de uso e deixe seu 
piso tinindo!

LIMÃO COM SAL: NA MARGARITA E NA FERRUGEM

A melhor maneira de remover manchas de ferrugem feitas por algum objeto metálico é passando um pouco de limão 
com sal sobre o piso. Coloque a mistura em cima da mancha e deixe fazer efeito por um tempo. Depois é só esfregar. 
Mas fique atento, essa dica não vale para o mármore, porque pode manchar.

Quem nunca arrastou um móvel e acabou deixando seu rastro pelo chão? Pois bem, os riscos mais superficiais podem sair 
facilmente com a ajuda de um saponáceo cremoso genérico. Aplique o produto e esfregue um pouco: isso costuma bastar. 
Mas se os riscos arrancaram parte do esmalte, o diagnóstico pode ser mais grave. E aí não tem outro jeito: só fica lisinho 
de novo com a troca da peça.

PISOS LISINHOS COMO NOVOS: SAPONÁCEO NELES

ESPUMA CASEIRA: RENOVANDO SEUS CARPETES

Se você quer cuidar pessoalmente do seu chão, aprenda a fazer seu próprio removedor de manchas. Com o passar do 
tempo, os tapetes e carpetes costumam ficar manchados, principalmente se você conta com o auxílio luxuoso de animais 
de estimação, crianças e até de adultos menos cuidadosos. Por sorte, existe uma solução que você mesmo pode fazer para 
diminuir ou mesmo resolver o problema. E aqui vai a receita: bata, com ajuda de uma batedeira, um litro de água fria com 
um quarto de detergente líquido, até criar espuma. Use uma escova macia para esfregar suavemente essa espuma nas 
fibras do carpete, fazendo movimentos circulares sobre as manchas. Depois é só limpar o produto com um pano úmido e 
secar com um secador de cabelo.

VINAGRE: NA SALADA E NA CASA TODA

O vinagre é um neutralizante e desinfetante natural que pode limpar uma série de superfícies, incluindo os tapetes. 
Além de limpar, ajuda a eliminar odores desagradáveis. Mantenha um borrifador limpo cheio de vinagre não diluído, 
usando-o sempre na sujeira. Depois é só deixar secar naturalmente.

Uma casa bonita é essencial para nossa qualidade de vida, e, com o conhecimento certo, conquistar isso dará menos 
trabalho do que você pensa. Com essas dicas, seu piso e seus carpetes ficarão sempre limpos, refletindo o cuidado 
com que você cuida deles. Parece bom, não é mesmo?
Então agora que dividimos nossos segredos de limpeza com você, comente aqui e nos conte: quais são as suas 
técnicas? Tem alguma dica caseira para nos dar e enriquecer nosso repertório? Divida suas receitas conosco!
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