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O

que seria de uma casa arquitetonicamente perfeita sem
belas portas e esquadrias para
finalizar o projeto? Foi com o objetivo
de ofertar ao mercado um produto de
madeira com tecnologia e conforto aos
usuários, e que completasse as residências e empresas com qualidade que a
Mado nasceu em 1998.

Utilizando tecnologia europeia,
maquinário italiano e fresas alemãs
para produção das portas e janelas, a
empresa oferece produtos com sistemas
de aberturas diferenciados como abrir e
tombar, alçar e correr, pivotantes, além
dos sistemas tradicionais abrir, correr e
maxim-ar.

De acordo com Alexander Takata,
diretor da Mado, no princípio das atividades da empresa, eles tiveram problemas
relacionados ao fornecimento de madeira, basicamente com prazos e qualidade.
Ao mesmo tempo eles passaram a buscar
formas de trabalho mais sustentáveis, foi
assim que conheceram o Lyptus. “Com
ela encontramos o caminho ideal, pois
além de ser uma madeira proveniente de
reflorestamento é de extrema qualidade
e com prazos de entrega confiáveis”.
Detalhe interessante da parceria fechada
em 2001 entre a Lyptus e Mado é que
ela foi a primeira a utilizar a madeira em
esquadrias.
Todos os produtos da empresa são
fabricados com o Lyptus. “Fizemos esta
escolha em função das qualidades técnicas da madeira, como durabilidade, resistência e trabalhabilidade na produção”,
destaca Alexander.
Esta escolha foi bem aceita pelo
mercado de atuação da Mado, que é
o alto padrão sob medida, sem contar
que muitas construções exigem hoje o
selo verde nos produtos utilizados nas
obras, e o Lyptus atende a esta exigência.
Outra vantagem defendida pelo diretor

é que a madeira aceita diversos tipos de
tonalidades que dão exclusividade aos
projetos. “Todos os produtos saem da
fábrica com verniz à base d’água aplicado
ou com pintura base PU. Procuramos,
na análise do projeto, sempre verificar
formas de proteger o caixilho, alinhando
o produto para o lado interno da residência, por exemplo. Desta forma, juntamos

a qualidade do acabamento e questões
técnicas de obra para proteger o produto”, esclarece Alexander.
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