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Lazer com Referência
C

ada vez mais produtos feitos de
madeira de reflorestamento se
destacam em residências, sejam
em áreas internas ou externas, ganhando maior atenção as áreas de piscina,
jardins de inverno e varandas. Empresas
vêm se especializando neste mercado
que cresce a cada dia. É o caso do Espaço
Casa e Jardim Móveis e Decorações, que
trabalha com mobiliários para áreas de
lazer desde 2006.

De acordo com o diretor da empresa,
José Carlos Linke, a partir da crescente procura por móveis de madeira, a
empresa passou a investir na compra
do Lyptus®. “Atualmente fornecemos
uma linha bem diversificada com mais
de 130 itens diferentes de móveis, os
quais se destinam para uso em varandas,
churrasqueiras, áreas gourmet, sacadas,
jardins e piscinas”, afirma. O design das
peças é diferenciado e pensado exclusi-

vamente para atender às necessidades
dos ambientes.
Por se tratar de uma madeira extraída
de florestas renováveis com material
genético diferenciado, apresenta várias
vantagens, como sua alta densidade,
proporcionando aos produtos um melhor
desempenho em ambientes externos.
“Além de transmitir mais robusteza, a
madeira Lyptus® já vem aplainada, assim
eliminando uma das operações da empresa e permitindo uma melhor visualização
dos defeitos”, complementa. Ele ainda
conta que o Lyptus® apresenta uma

garantia de procedimentos uniformes,
tanto no corte e manuseio como na
secagem da madeira, sempre sendo
realizada da mesma maneira, estes detalhes garantem a qualidade dos móveis
e consequente padronização.
Já na obtenção da excelência da
madeira, alguns cuidados devem ser
realizados, como a utilização de impregnante ou verniz para área externa, sendo
as primeiras pinturas semestrais e, as
demais anuais. Contudo, Linke revela
que a durabilidade dos seus produtos é
relativa, algo que depende da exposição
do material a fatores degradantes. “Para
um móvel exposto sob o sol e chuva,
em ambientes ventilados e arejados, e
desde que feita a manutenção correta,
a durabilidade é no mínimo de 5 anos. Já
em ambientes protegidos dos fatores da
natureza, o móvel dura por muitos anos,
sem uma idade certa”, completa.

www.espacocasaejardim.com.br
www.lyptus.com.br
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