Casa Uni Duni Tex chega à Leroy Merlin de Sorocaba
A partir de 8 de dezembro, clientes da loja poderão visitar a casa na árvore desenvolvida por colaboradores
e parceiros da Duratex e da Leroy Merlin
Uma casa construída no topo de uma estrutura semelhante a de uma árvore de três metros de altura aguarda
os olhos curiosos de visitantes a partir do dia 8 de dezembro, na Leroy Merlin de Sorocaba (SP). Essa é a
proposta para apresentar as iniciativas de inovação e sustentabilidade promovidas pela Duratex. A Casa Uni
Duni Tex é fruto da cocriação entre colaboradores da companhia e da Leroy Merlin.
Encantadora por fora, a casa traz por dentro uma gama de informações que incluem vídeos em realidade
virtual 360º que possibilita aos visitantes entender na prática como a Duratex alia o desenvolvimento de
produtos, que proporcionam qualidade e conforto aos clientes, a ações de sustentabilidade, evidenciando o
comprometimento da companhia com a preservação dos recursos naturais. A estrutura é itinerante e
desenvolvida para apresentar ao público, de maneira diferenciada, as soluções que a companhia oferece ao
mercado por meio das marcas Duratex, Durafloor, Deca, Hydra e Ceusa.
"O espaço permite que o público conheça o portfólio de produtos da Duratex e entenda como a inovação e
a sustentabilidade estão presentes em tudo o que nós desenvolvemos”, diz Eliane Santos, coordenadora de
Sustentabilidade da Duratex.
Estrutura – O espaço da casa está estruturado em três blocos: o primeiro, que fica nos galhos da árvore, traz
todas as marcas da Duratex. Já o segundo, apresenta os “frutos”, representados por produtos da empresa
como pisos, painéis, chuveiros, bacias, torneiras e revestimentos cerâmicos, destacando a tecnologia e
eficiência de cada um. Já no terceiro bloco, os visitantes podem conferir os vídeos que detalham as práticas
sustentáveis da empresa durante as etapas de desenvolvimento dos produtos.
O projeto foi lançado no final de dezembro de 2017 e recebeu mais de 1.400 visitantes nas lojas Leroy Merlin
do Morumbi e Jaguaré, bairros da cidade de São Paulo. A iniciativa expõe, de maneira diferenciada, todas as
frentes de atuação da companhia para os clientes e consumidores. Para a divulgação da Casa Uni Duni Tex
nas redes sociais, a ação incentiva o uso da hashtag #minhaescolhasustentavel.

ANOTE NA AGENDA
Casa Uni Duni Tex
Data: A partir de 8 de dezembro de 2018
Local: Leroy Merlin – Loja Sorocaba
Endereço: Rodovia Raposo Tavares - Parque Reserva Fazenda Imperial
Horário de funcionamento: Segunda a domingo, durante o horário de funcionamento da loja.
Entrada Gratuita

Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa – Investimentos
Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra, Ceusa, Duratex e Durafloor,
é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores nos quais atua e a maior produtora de
painéis de madeira industrializada e pisos, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul.
Com sede em São Paulo, possui 24 unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas (Estados de
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo),
além de três fábricas de painéis na Colômbia - Duratex Colômbia. A Duratex também é proprietária
da Caetex, joint venture criada para o plantio de florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas
no Novo Mercado (o mais elevado padrão de Governança Corporativa) e na versão 2018/2019 do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE), da B3.
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