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no mercado nacional. Depois de algum
tempo, mais especificamente 2008, e
algumas visitas a feiras especializadas
e acesso a informações em revistas e
representantes, a empresa conheceu e
aderiu pelo Lyptus®. “Decidimos utilizar
a madeira por ser fácil de trabalhar, com
origem de florestas renováveis e, claro,
pela sua cor avermelhada, que é bastante
aceita por consumidores, tanto do Brasil
como de outros países”, defende o diretor geral da Sicmol, Antonio Gomes. Para
ele o Lyptus® leva uma grande vantagem
em relação a outras madeiras tradicionais
e bastante conhecidas por serem de
florestas renováveis.
Hoje a Sicmol produz em Lyptus®
bancadas para lavabos, assentos sanitários, cubas, porta toalhas para banho
e rosto. Mas de acordo com o diretor
geral da empresa, quando os primeiros
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trabalhabilidade, origem e coloração foram as características
que encantaram e estimularam
a Sicmol a utilizar a madeira Lyptus® em
seus produtos. A matéria-prima, vai ao
encontro dos princípios da empresa que
tem mais de 24 anos. Mas essa história
começou muito tempo antes, mais especificamente em 1957, com o grupo empresarial Sebba, que se tornou conhecido

em Goiânia (GO) por seu pioneirismo no
comércio e exportação de madeiras. A
migração para o mobiliário foi quase uma
consequência natural. Assim surgiram
os móveis e acessórios para banheiros e
cozinhas fabricados até hoje.
Inicialmente a Sicmol produzia artigos para banheiro utilizando o mogno,
mas introduziu o MDF e se tornou a principal fabricante de assentos sanitários
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produtos utilizando a madeira Lyptus®
foram lançados, houve algumas restrições por se tratar de madeira. “Alguns
consumidores e distribuidores achavam
que a madeira em contato com a água
e outros produtos químicos não seria
resistente. Insistimos com o nosso pro-

jeto e hoje estamos colhendo os frutos”,
comemorou.
Todos os produtos da Sicmol contam
com 5 anos de garantia contra defeitos
de fabricação. Mas a orientação da
empresa em relação aos cuidados com
a madeira também deve ser seguida,
como não dar pancadas fortes na face
trabalhada, não usar produtos abrasivos
para limpeza e manter as peças em locais
fechados com sol indireto.
Atualmente, a empresa está em fase
final de lançamento de uma linha que vai
além do segmento de banheiros, com
nichos que servem para banheiros e
outros ambientes, como, salas, lavabos,
quartos e ambientes de lazer.
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