


“OS DESAFIOS SÃO SOMENTE
OBSTÁCULOS QUE ELA ADORA

ULTRAPASSAR”



Com mais de 30 anos no mercado, a Parquet SP
oferece uma diversa gama de pisos e revestimentos
de madeira a seus clientes,  todos produzidos com
soluções inovadoras e de qualidade comprovada,
contando com mais de 7 milhões de metros
quadrados de madeira processada e 20 mil obras
executadas. 

Comandada por Gustavo Wentz (2ª geração da
empresa), o empresário vive em constante atualização
para melhor atender seus clientes, com foco nas
relações de consumo, realiza diversos cursos no
exterior para trazer o que há de mais atual para o
mercado brasileiro, tais como: 

SOBRE A 
EMPRESA



Processos e suas
tecnologias em uma
das maiores
fabricantes de cola e
verniz, na Alemanha;

Aperfeiçoamento no
método de prestação
de serviço através de
práticas europeias e
gestão TOTVS.

Tecnologia de
vernizes e
impermeabilizantes,
na Itália;

Sistemas acústicos
térmicos à base de
cortiça, em Portugal;



Atendendo a todo Brasil e ao exterior, a empresa destaca-se no
mercado por ter a própria linha de taco, assoalho, deck e piso
pronto, sendo que 90% dessa linha está disponível a pronta
entrega. Outro grande destaque da empresa é trabalhar com
madeiras devidamente legalizadas e com Documento de Origem
Florestal (DOF). 

Em 2010 uma nova fase começa para a empresa, que a passa a
criar novos produtos com foco na sustentabilidade e o meio
ambiente passou a ser uma das principais preocupações, por
isso tornou-se a pioneira no mercado na utilização de matérias-
primas à base de água, livres de solventes e componentes
orgânicos voláteis. Além disso, conquistou a certificação FSC®
(Forest Stewardship Council), sendo a única empresa do
segmento no país credenciada a executar obras sustentáveis
com aprovação do selo Green Building. 



Esta preocupação e responsabilidade com o desenvolvimento

sustentável, reconhecimentos e certificações de organismos nacionais e

internacionais de proteção e controle do meio ambiente possibilitaram a

execução de obras importantes de grandes companhias, como o

Google, que homologou a ParquetSP como única do ramo habilitada

para executar sua obra. 

Em 2013, a empresa abre nova sede no bairro de Moema, em São Paulo;

em 2018 é apresentado o sistema ParquetSP Express, que realiza

manutenção, revitalização e limpeza dos pisos de madeira com uma

tecnologia que elimina boa parte dos riscos sem a necessidade da

raspagem (lixamento) e consequentemente a eliminação do pó e os

custos com estadias, proteção e/ou guarda-móveis. 

Pontualidade, rapidez, qualidade, transparência e paixão no serviço

oferecido são os principais valores da empresa. 



PARQUETSP
USA BONA!



SISTEMA
INOVADOR!

Não troque seu piso

Economia de
tempo

Restauração
profissional



Linóleo

Borracha

PVC

Bona
Elastic
System



SUSTENTABILIDADE

ECONOMIA

DESIGN

A renovação reduz o impacto
ambiental

Melhora a higiene no ambiente

Produtos à base de água

Mudança de cor ou 
uma camada de proteção

Passar de uma cor sólida para
padrões exclusivos

Superfície atraente e antiderrapante

Vantagens
Exclusivas

Bona

A renovação economiza horas
de trabalho

Durabilidade a longo prazo com
tempo mínimo de inatividade

Permite efetuar reparos
parciais, sem a necessidade de

trocar o piso todo



Certificação
Todos os produtos são aprovados pela DIBT

Certificados de segurança contra incêndio para

todos os pisos elásticos.

Resistência ao deslizamento certificada (R9)

A resistência química é verificada.

Dois níveis de brilho: extra fosco e fosco (10% e

20%)



• A superfície atual é mantida

• Nenhum resíduo tóxico é produzido pela
substituição do piso atual

• Menor consumo de produtos químicos para
manutenção

Sustentabilidade



Mais de 2000 cores

Adição opcional de
chips decorativos

Produtos
resistentes a UV



Bona
Elastic

SystemInovador 

Rentável

Simples



50%
M E N O S  T E M P O  D E

I N A T I V I D A D E



VEJA AS
APLICAÇÕES 
D E  A N T E S  E  D E P O I S



Antes
Depois



Antes Depois



Antes Depois



Antes Depois



Antes Depois



Antes Depois





CASE NO

BRASIL 



Estudo econômico
de um hospital

Estação completa, entre R$285 e R$410,00 m2
347 X 500 m2 = R$ 173.500,00

Tempo ocioso de 14 dias
Custos por cama por dia aprox. R$ 1.100,00
 (Camas por  aprox. 30)

Fechado por 2 semanas
14 X 30 X 1.100,00 = R$ 462.000,00

Total: R$ 635.500,00 

B R A S I L

Sistema completo com coloração da superfície

R$175,00 m²
500m² X R$175,00 = R$ 87.500,00

Tempo de inatividade de 4 dias
4 X 30 X 1.100,00 = R$ 132.000,00 

Total: R$ 219.500,00

ECONOMIA
R$416.000,00 

NOVA INSTALAÇÃO EM UM HOSPITAL SISTEMA ELÁSTICO BONA RENOVAÇÃO



Antes

Depois



servicos@parquetsp.com.brCONTATO

(11) 93800-8650

www.parquetsp.com.br

(11) 5053-8333

Av. Indianópolis, 404 -
Moema - São Paulo - SP

Funcionamento
segunda a sexta: 

9h às 18h30  e sábado: 09h às 18h

Patricia Genari
C o n s u l t o r a  d e  S e r v i ç o s

https://www.facebook.com/parquetsp
https://www.instagram.com/parquetsp_pisos/
https://www.youtube.com/user/AssoalhosParquetSP?sub_confirmation=1
https://br.pinterest.com/parquetsp_pisos/
https://twitter.com/parquetsp
https://api.whatsapp.com/send?phone=551111938008650
https://parquetsp.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551111938008650
https://parquetsp.com.br/

