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COMPRAS EM ATÉ 6X NO CARTÃO

A DECORLUX é uma empresa brasileira que está no mercado desde 1999, atuando na importação, 

distribuição e comércio de materiais elétricos. Da sua fundação até os dias de hoje, através 

de um conceito de transparência, ética e valores, a DECORLUX se consolidou em diversos 

Disponibilizar produtos 

inovadores com qualidade, 

preço justo e atendimento 

diferenciado, proporcionando 

credibilidade, segurança e 

lucratividade para a empresa 

e nossos clientes, capacitando 

nossos colaboradores 

e contribuindo para o 

desenvolvimento do país.

Ser referência no ramo em 

que atua pela qualidade, 

nos produtos e serviços 

oferecidos.

UNIÃO: Preservar as relações pessoais no ambiente de trabalho, 

desenvolvendo o respeito mútuo e o espírito de equipe.

CRIATIVIDADE: Estimular continuamente a criatividade, aplicando 

o conhecimento adquirido e buscando novas perspectivas.

TRANSPARÊNCIA: Manter a transparência e o respeito nas 

relações comerciais e pessoais, gerando credibilidade.

ÉTICA: Tomar as decisões com bom senso e de forma justa.

ENGAJAMENTO: Priorizar sempre a nossa responsabilidade à 

frente do lucro, não medindo esforços para fazer a diferença 
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VALORESVISÃOMISSÃO
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ENTREGAMOS EM TODO O BRASIL

CONTROLE  DE QUALIDADE
A pesquisa e o desenvolvimento de produtos 

são desenvolvidos por um laboratório próprio da 

DECORLUX, que dispõe de uma linha dedicada 

o acesso aos mais avançados equipamentos e 

ferramentas de trabalho, tais como simuladores 

térmicos, mecânicos, óticos e elétricos. Garantindo 

a qualidade de todos os produtos.

A DECORLUX, comprometida com qualidade 

dos seus produtos e sua promessa de garantia, 

garante substituição de todos os seus produtos 

que apresentarem defeitos dentro do período de 

garantia. Desde que seguidas todas as instruções 

de instalação e utilização recomendadas.

GARANTIA
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ÍNDICE
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ENTREGAMOS EM TODO O BRASIL

ÍNDICE

1.  PLUGUES E
TOMADAS
INDUSTRIAIS
Plugue

Tomada

08

08

2.  CHAVES
ALAVANCA

Chave alavancada 10
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COMPRAS EM ATÉ 6X NO CARTÃO

FORMAS DE PAGAMENTO

À vista, via boleto 
bancário, PIX ou 
cartão de crédito 

em até 6x.

Para maiores informações, consulte 
nossa equipe comercial.

(41) 3029-1144 / 0800 601 11 44

Aura
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www.decorlux.com.br
www.lojadecorlux.com.br

Decorlux Material Elétrico Ltda.
CNPJ: 02.382.942/0001-07

Rua Gino Benuzzi, 140 - CIC
Curitiba - PR - CEP: 81350-070

Telefone: (41) 3029-1144
SAC: 0800 601 1144

e-mail: sac@decorlux.com.br

decorlux.com.br DecorluxME
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